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រពះអទិករ និងរគបរ់បស់សពវសរេពែដលរពះអងគបនបេងកតខុសគន ឆង យណស់។  មនែតរពះេទែដលមនិមនករ

ចបេ់ផតម គរឺទងគ់ងេ់នេដយឯកឯង និងមនិពឹងែផអកេលអវទីងំអស់កនុងករបនតករគងេ់នរបស់រទង។់ រគបយ៉់ងទងំអស់
េទៀតរតូវបេងកតេទបងេដយរពះ និងសំរបរ់ពះ។ េនកនុងជំពូកេនះ េយងនឹងពិចរណេលេគលលទធៃិនករបងកបេងកត 
សរៈសំខនៃ់នករបងកបេងកត និងករអនុវតតេសចកតពិីតេនះេនកនុងជីវតិរបស់េយង។     

លកខណៈលកខណៈលកខណៈលកខណៈ    និងនិងនិងនិងេគលេគលេគលេគលបណំងបណំងបណំងបណំងៃនៃនៃនៃនសនសនសនសន រពះហសតរពះហសតរពះហសតរពះហសត    
រគបទ់ងំពត័ម៌នែដលេយងមនទកទ់ងនងឹករបងកបេងកតសកលេលកមកពីករេបកសំែដងពីរពះ។ របភពករដឹងពីរ

ដអ៏សច រយ គឺសពវសរេពែដលរពះបនបេងកតេនជំុវញិេយង និងរពះគមពរី ែដលបរយិយអំពីករបងកបេងកតយ៉ងរតឹមរតូវ
សំរបេ់យង។ កលេដមដបូំង រពះបនបេងកតសកលេលកមយួែដលេបកសំែដងនូវករគងេ់ន និងលកខណៈពិតរបស់រទង់
េដមបឲីយេយងនឹងសគ ល់េហយថវ យបងគំរទង។់ រ ៉ូម ១:២០ និយយថ “ដបតិអវីៗ របស់រទងែ់ដលរកេមលមនិេឃញតងំពី
កំេណ តេលកិយមក េទះទងំរពះអេចសត ដេ៏នអស់កលបជនចិច និងនិសសយ័ជរពះរបស់រទង ់ េនះេឃញចបស់វញិ 
េដយពិចរណយល់របស់ទងំបុ៉នម នែដលរទងប់នបេងកតមក”។ 
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រពះបនបេងកតសកលេលកេដមបបីងហ ញសិរលីអរបស់រទង។់រពះមនិបនបេងកតវេដយសរែតរទងខ់វះខត និងរតូវករ
អវេីនះេទ បុ៉ែនតេដយសរេសចកតអីសច រយរបស់រទង ់ ែដលរទងច់ងរ់បទនឲយេដយសុទធ ។ េនកនុងកណឌ វវិរណៈមនពួក
ចស់ទំុៃមភបនួនកែ់ដលេនជំុវញិបលល័ងក កំពុងបំេពញ សេរមចេគលបំណងៃនរបស់ទងំបុ៉នម នែដលរទងប់នបេងកត 
េនេពលពួកេគសរេសរតេមកងសិរលីអរបស់រពះេដយេរពះរទងប់នបេងកតអវីៗ ទងំអស់ “ឱរពះអមច ស់ជរពះៃនេយងរល់គន
េអយ រទងគ់ួរនឹងទទួលសិរលីអ កិតតនិម និងរពះអេចសត  ដបតិរទងប់នបេងកតរបស់សពវសរេពមក េហយគឺេដយបំណង
រពះហឫទយ័រទងេ់ហយែដលរបស់ទងំេនះបនេកតមក េហយមនេនផង” (វវិរណៈ ៤:១១)។  

េនេពលរពះបនបេងកតសកលេលក រទងប់នចកសិ់រលីអរបស់រទងេ់ទកនុងអតូម និងរបពន័ធសំញំុនិមយួៗ ទងំ
េនកនុងេលកធតុ និងបរសិថ ន។ ដូចទំនុកដេំកង ១៩:១ សរេសរថ “ែផនដីសំែដងពីសិរលីអៃនរពះ េហយលំហអកសក៏
បងហ ញករែដលរពះហសតរទងេ់ធវ”។ ករបងកបេងកតមនិកំពុងរងច់េំដមបបីងហ ញសិរលីអរបស់រពះេទ គឺវបងហ ញរួចេទេហយ។ 
េសរភមីេហះេនជំុវញិបលល័ងករបស់រពះអមច ស់បនលឺសំេឡងយ៉ងខជ បខ់ជួនថ “បរសុិទធ បរសុិទធ គរឺពះេយហូវ៉ៃនពួកពលបរវិរ
រទងប់រសុិទធ ែផនដីទងំមូលមនេពញេដយសិរលីអៃនរទង!់” (េអសយ ៦:៣)។    

េគលេគលេគលេគលបំណងបំណងបំណងបំណងរបស់របស់របស់របស់មនុសសមនុសសមនុសសមនុសសជតិ ករជតិ ករជតិ ករជតិ ករសគ ល់សគ ល់សគ ល់សគ ល់សិរលីអសិរលីអសិរលីអសិរលីអរបស់របស់របស់របស់រពះរពះរពះរពះ    
ទំនយមយួរបស់ហបគុករបកសអំពីេគលបំណងរបស់មនុសសជតិ (េហយនងិរបវតតសិរសតេរបសេលះ): “ដបតិ

មនុសសនឹងសគ ល់ដល់សិរលីអៃនរពះេយហូវ៉េនេពញេលែផនដី ដូចជទឹកកេ៏នេពញសមុរទែដរ” (ហបគុក ២:១៤)។ 
េដយសរែផនដីបងហ ញសិរលីអរបស់រពះរួចេហយ េនះករមយួែដលរតូវេធវគឺ ឲយែផនដីបនេពញ េដយករសគ ល់ដល់
សិរលីអេនះ។ កតពវកិចចេនះមនិអចរតូវបនបំេពញេដយបរយិកសរបស់ែផនដ ីេដមសីុដ ភនេំហមពនតខពស់រតែដតរបស់
របេទសេនប៉ល់ សតវឥរនទីេហរខពស់ ឬសតវេគៃរពដខ៏ល ងំបនេទ។ េទះេបរបស់ែដលបនបេងកតមកទងំេនះបងហ ញសិរលីអ
របស់រពះ កពួ៏កេគមនិអចសគ ល់សិរលីអរបស់រពះបន។ ករថវ យបងគំេនះគឺជកតពវកិចចរបស់មនុសសជតិែដលរតូវបន
បេងកតកនុងរូបភពៃនរពះេដមបរីសវរជវទងំករបងហ ញសិរលីអរបស់រពះផទ ល់ និងលកកំ់បងំេនកនុងរគបែ់ផនកទងំអស់ៃន
ករបងកបេងកត។ 

បុ៉ែនតសកនដកមមធំេធងៃនករបះេបររបស់អដ័មេនកនុងសួនចបរេអែដនគឺថ ចិតតរបស់មនុសសែដលគួរែតរកីរយេន
កនុងរពះដជ៏រពះអទិករ ែដលបនថវ យបងគរំបស់ែដលេកតមកវញិ (រ ៉ូម ១:២៥)។ ដូេចនះ េទះបីជមនុសសជតិបនចំេរ ន
មនគន យ៉ងេរចនបំេពញែផនដីេដយរូបភពៃនរពះយ៉ងណកេ៏ដយ កេ៏គលបំណងេដមរបស់រពះអមច ស់ (ែផនដីមយួ
ែដលេពញេដយករសគ ល់ដល់សិរលីអរបស់រទង)់ េនែតរងច់កំរបំេពញសំេរច។ 

មនែតកមល ងំមយួបុ៉េណណ ះេនកនុងសកលេលកែដលមនអំណចផល ស់ែរបចតិតែដលថវ យបងគំរូបរពះរបស់មនុសសឲយ
កល យេទជចិតតែដលនឹងសគ ល់ដល់សិរលីអរបស់រពះអមច ស់ែដលបនបងហ ញេនកនុងករបងកបេងកតេនះ។ កមល ងំេនះគឺជ
ដំណឹងលអរបស់រពះេយសូ៊វរគីសទ។ េដយសរដំណឹងលអេនះ ចិតតរងឹរបស់េយងរតូវបនផល ស់បតូរេដមបេីអយេយងនឹងេឃញ
សិរលីអរបស់រពះចងំជះមកជំុវញិេយងទងំអស់គន ។ ករបំេពញសំេរចៃនេសចកតសីនយដសំ៏ខនេ់នះរងច់ៃំផទេមឃថម ី និង
ែផនដីថម ី េនេពលសិរលីអៃនរពះនឹងបំភលរឺបស់ែដលេកតមកទងំអស់ េហយពួកសុចរតិផទ ល់នឹង “ភលដូឺចជៃថងេនកនុងនគរ
របស់រពះវរបិតៃនេគ” (ម៉ថយ ១៣:៤៣)។    

ករករករករអប់អប់អប់អបរ់ ំរ ំរ ំរអំំពីអំពីអំពីអំពីករករករករគង់គង់គង់គងេ់នេនេនេន    និងនិងនិងនិងលកខណៈលកខណៈលកខណៈលកខណៈសមបតតិសមបតតិសមបតតិសមបតតិរបស់របស់របស់របស់រពះ រពះ រពះ រពះ     
ករអបរ់រំបស់េយងអំពីករគងេ់ន និងលកខណៈសមបតតរិបស់រពះ បនចបេ់ផតមពេីពលែដលេយងេនកនុងៃផទមត យរបស់

េយង េហយបនបនតពីមយួៃថងេទ មួយៃថងមុនេពលេយងបនេរៀនេចះភស។ េយងរតូវបនបេរងៀនេដយសំេឡងចងវ ក់
េបះដូងរបស់មត យរបស់េយង ករទទួលអរមមណ៍កកេ់កត  រសជតេិនកនុងមតរ់បស់េយង ពនលេឺធវឲយរពិលែភនកេនេពលេកត
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មក ករេមលេឃញពណ៌ និងកលនិរកអូបៃនសំេលៀកបំពក។់ កនុងទំនុកដំេកង ២២:៩ ដវឌីនិយយថ “បុ៉ែនតគឺរទងែ់ដលេធវ
ឲយទូលបងគំេចញពីៃផទមត យមក រទងប់នឲយទូលបងគំទុកចិតត កនុងកលែដលេន េបេដះមត យេនេឡយ”។ េនេពលដវឌី
េនជេកមងេបេដះ រពះបនបេរងៀនគតពី់រេបៀបទុកចិតតេនេពលមត យរបស់គតប់នបំេពញេសចកតរីតូវករខងសច់
ឈមរបស់គត។់ រពះបនកំពុងេរៀបចំដវឌីឲយទុកចិតតេលរពះសំរបេ់សចកតសីេរងគ ះរពលឹងរបស់គត។់ ដូេចនះ ករបេងកត
រូបកយេរៀបចំេយងសំរបេ់សចកតីជេំនឿែដលសេរងគ ះ។ 

េនេពលែដលេយងេនេកមងរបែហលជេយង េដរកតស់រមស់របស់ៃរព រសូបយកកលនិរបស់ៃរព ខយល់រេំភយេនេពល
លង ចប៉ះនងឹមុខ េសងចសរេសរេទសភពេឆតឆយដូចជ រជលងភនលំអរៃំពមនេដមេឈចរមុះពណ៌ េនះចិតតរបស់េយងរតូវ
បនផតុ ំេទបងសំរបេ់សចកតីពិតសំខនរ់បស់សកលេលក រពះដម៏នអំណចរពះេចសត ។ 

ចំេណះដឹងេនះកំពុងមនេនជំុវញិពិភពេលក គឺមនិែមនែតជតសិសនម៍យួ ឬតំបនម់យួេនេលែផនដីែដលទទួល
ចំេណះដឹងេនះេទ។ ទំនុកដំេកង ១៩:៣-៤ និយយអំពរីេបៀបែដលសថ នសួគកំ៌ពុងរបកសសិរលីអរបស់រពះ “ឯពកយសំដី 
ឬភស េនះគម នលឺេឡយ គម នអនកណែដលលឺសំេឡងៃនរបស់ទងំេនះេទ បុ៉ែនតដំណឹងែដលរបស់ទងំេនះផសយមកក ៏
បនេចញេទរគបែ់ផនដី េហយេសចកតេីនះបនលឺេទដល់ទីបំផុតេលកិយ”។ របស់សពវសរេពែដលរពះបនបេងកតបន
អបរ់មំនុសសទងំអស់េនកនុងពិភពេលកេនះអំពីករគងេ់ន និងលកខណៈសមបតតរិបស់រពះ។    

រគប់រគប់រគប់រគបទ់ងំទងំទងំទងំអស់អស់អស់អស់រតវូរតវូរតវូរតវូបនបនបនបនបេងកតបេងកតបេងកតបេងកតេទបងេទបងេទបងេទបងេដយេដយេដយេដយរពះរគីសទ និងរពះរគីសទ និងរពះរគីសទ និងរពះរគីសទ និងសំរប់សំរប់សំរប់សំរបរ់ពះរគីសទរពះរគីសទរពះរគីសទរពះរគីសទ    
រគបទ់ងំអស់េនេលសថ នសួគ ៌ និងែផនដី េទះេមលេឃញនិងេមលមនិេឃញកត ី រតូវបនបេងកតេទបងេដយរពះរគីសទ 

និងសំរបរ់ពះរគីសទ 
ŪÐĠсũĠ₤сĈе₣Β₤сģĕЮ˝Чĳņ˝ЮŢŎ⅜ũŪ◦₣с Ю Ӵ́Ŏ˝ĖО₣Ġ₧ŉ ũĠ₤сЯřŲģĕĠЮ₣̨Чĳņ˝Ĉе₣ĠлНĜŊ ĕ ЮĜйýŊ ĕΒſБ
₧ņУŎЮ Ч̋ĳņ˝ЮŪłĮБŪ◦₣сЮΌЧŎ (ŎлРΉĕ ơ:ư) 
ЯřŲŪ◦₣сďũРĠΒ₣ðаĕŪĮйřєЮņЧŲņЊĕЮþЧŀ ďĠ₣şġ₣аĕŪÐĠсĈе₣Β₤сЯřŲŪĮйģĕĠЮ₣̨Чĳņ˝ řġЊĳÐЙ
Ū◦₣сЮ΅ЧŎЯřŲĠЮ₣̨ЧĳŪÐĠсĈе₣Β₤с Ĉе₣ũĠ₤сЮĝ⅜□ ĕ₤УÐх ĕЊ₣ЮĝЯĩĕřБ Ĉе₣ũĠ₤сЯřŲЮņЧŲЮþЧŀ 
Ю΅ЧŎЯřŲЮņЧŲņЊĕЮþЧŀĩ₣ ЮĈйЮĠЧďŬĄŏ ιΒе₧şďŪĮйΒŌĆ ₤с ιΒе₧şŪÐĠсŪÐ₣ ιΒе₧ş
₧˝єЮŢŎ ЮĜй₤Н◦ċЯĳЮ˝Чĳņ˝ЮŢŎ⅜ũŪ◦₣с )Ю Ӵ́Ŏ₤еŬĠсŪ◦₣сĈе₣Β₤сĩ₣ (˝РŲлН₤ ơ:ợ-ờ) 
ЮĝďĕсЮŪŁŎĠ₣∆₤сЮĕй Ū◦₣сģĕŌĕĠĕĀСŲĕЕ₣ЮŎЧ₣ŬŲсýĖ  ЮŢŎ⅜ũŪĮйŬĄĠНŪ″ ŷЋŀ ЯřŲŪ◦₣сģĕĳеũРŷόŏ
ģĕŪÐĠсũĠ₤сĈе₣Β₤с◦Н˝ďņũř˝ ŪĮņĈе₣ĠЮ₣̨ЧĳЮŵ Њ̋Ŏ ЮŢŎ⅜ũŪĮйŬĄĠНŪ″ЮĜйЯřũ (Ю΅ЮŪĮЧũ ơ:Ư) 

េនកនុងរេបៀបអថកំ៌បំងមួយរពះបនមនបនទូលឲយសកលេលកេកតមនពីទេទ េហយរពះរគីសទគឺជរពះបនទូលែដល
រពះបនមនបនទូលបេងកតែដលមនអំណចេនះ(យូ៉ហន ១:៣)។ សកលេលករតូវបនបេងកតសំរបរ់ពះរគីសទ (កូលុ៉ស 
១:១៦) េហយរពះបនតរមូវឲយរពះរគសីទេធវជ “អនករគងរបស់ទងំអស់ទុកជមរតក” (េហេរពរ ១:២)។ ដូេចនះ េនកនុង
រេបៀបែបលកមយួ អតូមនិមយួៗេនកនុងសកលេលកែដលេមលេឃញ និងអងគភពនីមយួេនកនុងអណចរកខងវញិញ ណជ
របស់រពះរគីសទ។ 

គួរឲយេសងចសរេសរជងេនះ ពីេពលមយួេទេពលមយួសកលេលកែដលរពះបនបេងកត ពឹងែផអកេលរពះរគីសទសំរប់
ដំេណ រមនេនរបស់វ “រទង ់ (រពះរគីសទ) គងេ់នមុនទងំអស់ េហយរបស់ទងំអស់កេ៏នសថិតេសថរេដយសររទង”់ 
(កូលុ៉ស ១:១៧)។ ករេនះមននយ័ថ សកលេលកនឹងឈបម់នេន របសិនេបរពះរគសីទមនិបនេរបបំណង
រពះហឫទយ័ែដលមនអំណចរបស់រទងក់នុងកររកសវឲយមនេនេនះ។ េសចកតពិីតែដលថ មនុសសមនសមតថភពរសវ
រជវ និងវភិគសកលេលកែដលេមលេឃញ មនិបនថយអធិបតីភពរបស់រពះេទេលរគបែ់ផនករបស់វេនះេទ។ អនកនិពនធ
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េផសងៗកនុងរពះគមពរីដឹងអំពីដំេណ រចុះេទបងរបស់ទឹកតមធមមជតិ បុ៉ែនតពួកេគចូលចិតតនិយយថរពះបនបញជូ នទឹកេភលៀង 
ពីេរពះរេបៀបនិយយទងំពីរេនះមនិរបឆងំគន េនះេទ។ សតវសល បបនរបសួធល កចុ់ះមកដីេដយេរពះកមល ងំរសូបៃន
ែផនដី (ភូរពិល) បុ៉ែនតេយងេទតមរពះេយសូ៊វ េនះគម នសតវសល បណែដលធល កចុ់ះមកេលដីែដលរពះវរបិតៃនសថ នសួគ៌
របស់រទងម់និយល់រពមេនះេឡយ។    

ករករករករគរំមគរំមគរំមគរំមកែំហងកែំហងកែំហងកែំហងរបស់របស់របស់របស់ធមមជតិធមមជតិធមមជតិធមមជតិនិយមនិយមនិយមនិយម    
េនកនុងករវភិគចុងេរកយ ករមនេនរបស់សកលេលកមនករពនយល់ែតពរីបុ៉េណណ ះគឺ វរតូវបនបេងកតេដយរពះ 

ឬចលនវវិតតនេ៍ដយដំេណ រែដលឥតមនអងគណេធវជបុពវេហតុេឡយ។ របសិនេបរទឹសដីវវិតតនស៍នមតថ រគបទ់ងំអស់បន
េកតមកេដយដំេណ រែដលឥតមនអងគណេធវជបុពវេហតុ េនះចបស់េហយរទឹសដីេនះរតូវដចេ់ដយែឡកពីេសចកដីពិត
ែដលថ រពះអទិករបនបេងកតរបស់សពវសរេព។ ប៉ុែនត ជួនកលេគមនិមនិមនិមនិេរបពកយ “រទឹសដីវវិតតន”៍ េដយសនមតថ រគបទ់ងំ
អស់បនេកតមកេដយដំេណ រែដលឥតមនអងគណេធវជបុពវេហតុ េហយពីេរពះេគបនេរបពកយ”រទឹសដីវវិតតន”៍ កនុងនយ័
ខុសៗគន  េនះេធវឲយេរឿងេនះមនភពសមុគសម ញ។ 

េយងតមរពះគមពរី រពះមនបនទូលថមនុសសជតិែដលមនបប េបេទះរតូវបនហំុ៊ពទ័ធេដយភសតុតងចបស់លស់
អំពីករគងេ់ន និងលកខណៈរបស់រពះែដលេមលមនិេឃញកេ៏ដយ បងខ ងំេសចកតីពិតេដយេរពះេគទុចចរតិ (រ ៉ូម ១:១៨)។ 
មយ៉ងវញិេទៀត េយងខិតខំបងខ ងំេសចកតពិីតមយួែដលេយងមនិចងទ់ទួលយកគ ឺ មនរពះអទិករែដលបរសុិទធ នងិមន
អំណចេលទងំអស់ េហយេយងរតូវទទួលខុសរតូវចំេពះរទង។់ េពលខលះអនកបដិេសធអទិេទពទទួលសគ ល់ចំនុចេនះ។ 
េលក រឆីត ដឃីន Richard Dawkins សរេសរថ “ជវីសរសតគឺជករសិកសអំពីសតវ និងរុកខជតិដស៏មុគសម ញែដលផតល់
រូបរងែដលរតូវបនបេងកតសំរបេ់គលបំណងមយួ”។២ កនុងនយ័េផសងេទៀត មនុសសរតូវែត បងខ ងំេសចកតពិីតែដលថ រគប់
របស់ទងំអស់រតូវបនបេងកតមកសំរបេ់គលបំណងមយួ! 

វមនតៃមលែដលទងំអនកវទិយសរសត និងអនកកតរ់សយរពះគមពរីមនករកតរ់សយខុសៗគន េលទិនននយ័របស់វទិយ
សរសត និងរពះគមពរី។ បែនថមេលកររចបូករចបល់ មនុសសខលះគឺទងំអនកវទិយសរសត និងអនកកតរ់សយបទគមពរីរគីសទ
បរស័ិទ េហយ មនុសសទងំេនះមនិែតងែតយល់រសបជមយួអនកវទិយសរសត ឬអនកកតរ់សយរពះគមពរីេផសងៗេទៀតេទ។  

ឧទហរណ៍ខលះអចជួយ បន។ ទកទ់ងនឹងរពះគមពរី រគីសទបរស័ិទខលះេជឿថ មនគមល តេពលេវលមយួែដលមនរបែវង
គម នកំណតម់យួរវងេលកុបបតដ ិ១:១ និង១:២ អនកខលះេជឿថៃថងនិមយួៗេនកនុងេលកុបបតដ ិ១ តំណងឲយសមយ័កលមយួ 
អនកខលះេជឿថែផនដីេនេកមង (ៃថងនិមយួៗេនកនុងេលកុបបតដ១ិគឺជៃថងែដលមនៃមភបនួេម៉ង េហយករបងកបេងកតបនេកត
េទបងមនិេលសពីមយួមុនឺឆន កំនលងេទេនះេទ) អនកខលះេជឿថេលកុបបតដ ិ ១គជឺ សបត ហ៍អកសរសរសតមយួ (ៃថងនិមយួៗគឺជ
ៃថងែដលមនៃមភបនួេម៉ង បុ៉ែនតសបត ហ៍ទងំមូលរតូវជករបងកបេងកតអកសរសរសតែដលមនិមនបំណងរបបេ់យងឲយចបស់
លស់នូវ “អវែីដលបនេកតេទបង” បុ៉ែនតមនបំណងេរៀបជលំដបប់ញជ ី របេយជនេ៍ដមបេីអយេសចកដីពិតអំពីរពះជមច ស់ 
និងសពវសរេពែដលរពះបនបេងកតេដយេរបនិមតិតរូប។ មនេសចកតីជំេនឿខុសៗគន ទកទ់ងនឹង េទវសរសតទងំេនះ)។  

ករកតរ់សយខលះៃនេលកុបបតដ ិ ១ អចសីុគន ជមយួនងឹទសសនៈែដលថរពះបនបេងកតរបស់សពវសរេពេហយរទង់
គងេ់នរគបរ់គងេលដំេណ រករករវវិតតនទ៍ងំអស់។ មនទសសនៈេផសងៗគន េនកនុងទសសនៈខងេលេនះ។ ទសសនៈមួយថ
រពះបេងកតរគបទ់ងំអស់េហយរគបរ់គងករវវិតតនទ៍ងំរសុងេហយករវវិតតនប៍នដំេណ រយ៉ងយឺតៗរហូត។  ប៉ុែនតមន
ទសសនៈមយួេទៀតថ រពះបេងកតរគបទ់ំងអស់េហយរគបរ់គងករវវិតតនទ៍ងំរសុង ែតមនេពលជកល់កម់យួចំនួនែដល
រពះបនអនតរគមនយ៉៍ងអសច រយេដមបេីធវឲយករវវិតតនប៍នដំេណ រករយ៉ងឆបរ់ហ័ស ដូេចនះនងឹមនអនតរ ចរនតថមីៗ បន
បេងកតមយួរេំពចដូចជឲយមនុសស មនខលមឹសរខុសគន ពីសតវសវ ។ រពះបនបេងកតមនុសសជតិឲយមនគុណភពខុស
សន រពះហសតដៃទេទៀត គឺមនុសសជតិជអនកទទួលរូបភពៃនរទងេ់ហយរតូវទុកបរមុងសំរបជី់វតិអស់កលប។  
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រគីសទបរស័ិទជេរចនគិតថទសសនៈមយួឬេរចនជងៃនទសសនៈទងំេនះថមនិអចទទួលយកបនេទ េហយពួកេគ
យល់រសបែតទសសនៈមួយឬពីរបុ៉េណណ ះ។ ជឧទហរណ៍ ជេរឿយៗមនករពិភកសថ មិនមនេហតុផលតមរពះគមពរីឲយ
េយងេមលេឃញរយៈេពលរបរ់យ េកដិឆន េំនកនុងេលកុបបតដ ិ ១េនះេទ។ េហតុផលេផសងៗែដលរគីសទបរស័ិទខលះផល ស់បតូរ
ករកតរ់សយរបស់ពួកេគេលេលកុបបតដ ិ ១ មកពីខងេរករពះគមពរី អនកភូមសិរសតនិងអនកវទិយសរសតដៃទេទៀតរបប់
េយងថ មនភសតុតងេរចនសនធកឹែដលថែផនដីមនអយុរបរ់យេកដិឆន ។ំ 

េដយសរែតករពិភកសទងំេនះ មនរគីសទបរស័ិទខលះកតរ់សយេលកុបបតដ១ិេទបងវញិេដមបឲីយរតូវគន នឹងរទសឹដីវទិយ
សរសតែដលេគេជឿភគេរចន។ េបសិនេយងអតម់នរទឹសដីវទិយសរសតទងំេនះេទ េនះេយងនងឹមនិរកេឃញករកត់
រសយេលកុបបតដ ិ ១ ែបបេនះេទ។ អនកខលះនិយយថ ករកតរ់សយេទបងវញិេនះេធវឲយខូចអតថនយ័ចបស់លស់របស់
រពះគមពរី។ េទះយ៉ងណ បញហ មនភពសមុគសម ញ។ តងំពីយូរណស់មកេហយគឺមុនវទិយសរសតសមយ័ទំេនបេទេទៀត 
អូហគ សទីន Augustine (សតវតសទីបនួ) បននិយយថ ករកតរ់សយេលកុបបតដ១ិមនករពិបក បុ៉ែនតគតប់នបេរងៀន 
(សំរបអ់វីែដលគតប់នគិតថជេហតុផលតមេទវ សរសត និងរពះគមពរីែដលបងគ ប)់ ថសកលេលករតូវបនបេងកតមក
ភល ម េហយករបងកបេងកតេនកនុងេលកុបបតដ១ិ គឺជករបងកបេងកតអកសរសរសតែដលមននិមតិតសញញ ជេរចន េដមបេីធវ
លំដបៃ់នគំនិតខងេទវ សរសត រួមទងំករផតល់ឲយមនលំដបេ់នកនុងសបត ហ៍របស់មនុសស េហយនិងករបេងកតៃថង
សបបទ័។ ដូេចនះ គឺេនមុនវទិយសរសតសមយ័ទំេនប មនរទឹសដីេហយែដលថ េលកុបបតដ១ិមននិមតិតសញញ ។ 

សមជិករបស់រកុមចំរុះដំណឹងលអ (The Gospel Coalition) មនិមនទសសនៈដូចគន ទកទ់ងនឹងេសចកតីលំអតិទងំ
អស់េនះេទ បុ៉ែនតេយងទងំអស់គន េជឿយ៉ងមុតមថំ មនែតរពះមយួអងគេទែដលរទងគ់ងស់ថិតេសថរអស់កលបជនិចច រទង់
គឺជរពះអទិករៃនរបស់សពវសរេព រទងប់នបេងកតរបស់សពវសរេពលអរបៃព អដ័ម និងេអវ៉គឺជតអួងគមនុសសជតិពិតកនុង
របវតតសិរសតែដលបននឲំយមនមនុសសជតិ េហយថបញហ រគះឹែដលេយងរបឈមបនេកតេទបងេដយសរករថវ យបងគំ
រូបរពះ និងករបះេបររបស់មនុសស េហយនិងបណត សែដលមនតមេរកយ។ េហតុផលសំរបក់ររបកនថ់ េសចកតីពិត
េនះមនិអចេបះេចលបនេឡយ គឺជបទ់កទ់ងយ៉ងជិតសនិទធជមយួនឹងបទគមពរីជេរចនេនកនុងរពះគមពរី មនិរគនែ់ត
ជំពូកចបេ់ផតមរបស់េលកុបបតដេិនះេទ។ ជឧទហរណ៍ បុ៉លរបបេ់យងថរពះ “បនបេងកតមនុសសរគបស់សនពី៍ឈមែត
មយួឲយបនេនេពញេលែផនដី” (កិចចករ ១៧:២៦)។ 

េនកនុងវទិយសរសតក(៏ដូចជកនុងករកតរ់សយរពះគមពរីែដរ) មនភពមនិចបស់លស់និងទសសនៈេផសងគន េរចនជង
អវែីដលេគបនទទួលសគ ល់ែដរ។ េទះេបចំនួនភគេរចនរបស់អនកវទិយសរសតកនត់មរទឹសដី (Big bang) (រទសឹដីវទិយ
សរសតែដលេជឿថ សកលេលកបនេកតមកពធីតុទងំអស់ែដលរួញរួមជដំុមយួតូចរងឹ េហយេពលមយួវបនផទុះេទបង
របែហលជ១៥,០០០,០០០,០០០ ឆន មុំន បេងកតជសកលេលកែតមតង) ចំនួនភគតិចៃនអនកវទិយសរសតមនិេជឿថរទឹសដី
េនះរតឹមរតូវេនះេទ។ សំខនជ់ងេនះេទេទៀត គម នរទឹសដីែដលេគទទួលសគ ល់យ៉ងទូលំទូលយអំពីទំរងែ់ដលមនទំងន់
ធងនែ់ដលមនិគួរឲយេជឿបនេកតមនជេលកដំបូងេនះេទ។ រទឹសដីមយួសនមតថ សកលេលករកី និងរួម បុ៉ែនតមនិមន
មនុសសេរចនគរំទរទសឹដីេនះេទ។ 

របសិនេបេយងមនិរពួយបរមភអំពីសំនួរេផសងៗអំពីរេបៀបែដលទំរងែ់ដលមនទំងនធ់ងនប់នេកតមន េហយេផដ តេល
ភពែផនដី េនះេយងេឃញថរទឹសដីេផសងៗែដលទកទ់ងនឹងករអភវិឌឍនៃ៍នជីវតិតមរយៈករវវិតតនម៍នករែកែរបជបនត
បនទ ប។់ កំណតរ់តហវូសីុលរកសទុកចេនល ះ (ចេនល ះៃនដំេណ រករវវិតតនៃ៍នរបស់ទងំអស់ែដលមនករវវិតតនប៍នតចិមតងៗ
រហូតមកដល់ទំរងប់ចចុបបនន) ជេរចនេនកនុងលំដបរ់បស់ចេនល ះៃនករផល ស់បតូរ ដូេចនះឥឡូវេនះមនុសសេរចនេជឿតមទសសនៈ
របស់អនករទឹសដីករវវិតតនេ៍នហវតឺ Harvard គឺេលក េសទផន េជ េហគ ល Stephen Jay Gould។ គតេ់ជឿថ ករ
វវិតតនម៍និែតងែតមនករអភវិឌឍនប៍នតចិមតងៗរហូតេទេនះេទ បុ៉ែនតវមនករផល ស់បតូរនិមយួៗកនុងេពលមយួរេំពច។ េលស
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ពីេនះ ថវេីបមនករខិតខំរសវរជវយ៉ងណកេ៏ដយ របសិនេបេយងសនមតថមនិមនរពះេទ គឺមនែតធតុបុ៉េណណ ះ េនះ
ផលូវពធីតុគម នសររីងគេទដល់េកសិកែដលមនសមតថភពបេងកតេកសិកេទៀតេនែតមនភពមនិចបស់លស់។  

ករពិភកសថមីៗ េនះអំពីកររចនបេងកតេដយភពបិុនរបសពវ (Intelligent design) កម៏នភពសមុគសម ញផងែដរ។ 
កនុងពរីទសវតសមុន អនកវទិយសរសត និងទសសនៈវទូិមយួរកុមតូចបនពិភកសថ រចនសមពន័ធជីវសរសតជេរចនមន “ែផនក
ជេរចនែដលជបទ់កទ់ងគន េហយមនិអចដកេចញពីគន បន”។ រចនសមពន័ធែបបដូចេនះេធវករនិងរតូវបនរទរទង ់(ដូចជ
ែភនក) រតូវករករអភវិឌឍនក៍រវវិតតនែ៍ផនកជេរចនែដលចបេ់ផតមកនុងេពលែតមួយ ដូេចនះភពទំនងឈនមកដល់សូនយ។ 
សមសភពរបស់រចនសមពន័ធមនិអចបនអភវិឌឍនម៍យួចំែណកមន កេ់ដយេរពះពួកវមនតួនទីសំខនេ់ផសងពីទីតងំ និង
តួនទីរបស់ពួកវេនកនុងរចនសមពន័ធទងំមូល។ ពួកេគេជឿថេនះគជឺភសតុតងសំរបក់ររចនបេងកតែដលមនភពបិុន
របសពវ។ 

អនកវទិយសរសតភគេរចនេឆលយតបថ រទឹសដីេនះដូចជរទឹសដី “រពះៃនគមល ត” (God of the gaps) ែដលថ េនេពល
ណវទិយសរសតមនិអចពនយល់ករអវមីយួបន េនះេយងយករពះមកពនយល់វញិ (េយងនិយយថរពះបនេធវករេនះ) 
បុ៉ែនតលទធផលអរកកពី់រទឹសដីេនះគឺថ េនេពលវទិយសរសតពនយល់កនែ់តេរចនជង េនះរពះរតឡបក់នែ់តតូចេទៗវញិ 
(មនុសសមនិរតូវកររពះេធវជករពនយល់ េរពះេគមនិចបំចនិ់យយថរពះជអនកែដលបនបេងកតរពឹតតកិរណ៍េនះេទ)។ 
អស់អនកែដលេជឿតមទសសនៈកររចនបេងកតែដលមនភពបិុនរបសពវ (Intelligent design) ទទូចថ អវីែដលពួកេគ
កំពុងពិភកសគឺខុសគន ពីទសសនៈរពះៃនគមល ត េយងពិតជយល់អំពីករទកទ់ងយ៉ងសំខនអំ់ពីរចនសមពន័ធទងំេនះ 
េហយនិងភសតុតងពរីចនសមពន័ធទងំេនះ និងពីវទិយសរសតផទ ល់ គឺថេយងរតូវែតរួមបញចូ លទសសនៈកររចនបេងកតែដល
មនភពបិុនរបសពវេទកនុងករពនយល់។ 

វកនែ់តមនភពចបស់លស់ថ េនពីេរកយករពិភកសេនះគឺជជេមល ះរគឹះអំពីវទិយសរសត។ ភគីមយួគិតថ 
វទិយសរសតគឺជរកុមវនិយ័ រទឹសដីែដលអចសកលបងបន ទំរងក់រនិងករវស់សទងែ់ដលអចេធវេទបងវញិបន ែដលជួយ 
ឲយេយងអចកនែ់តយល់អំពីសកលេលក។ អស់អនកែដលរបឆងំនឹងទសសនៈកររចនបេងកតែដលមនភពបិុនរបសពវ
គិតថ វទិយសរសតគឺជរកុមវនិយ័ រទឹសដីែដលអចសកលបងបន ទំរងក់រនិងករវស់សទងែ់ដលអចេធវេទបងវញិបន 
ែដលជួយ ឲយេយងអចកនែ់តយល់អំពីសកលេលក េដយរសវរជវែតធតុបុ៉េណណ ះ បុ៉ែនត កេ៏លសពីេនះេគសនមតថ 
វធីិសរសតែបបេនះមនិអចនិយយអំពីករមនេនៃនរបស់អវមីយួ ឬអនកណមន កែ់ដលេនខងេរកទំរងខ់ងសំភរៈបន
េនះេឡយ។  

កនុងនយ័េផសងេទៀត ទសសនៈវទិយសរសតេនះេជឿថ រពះនិងវទិយសរសតមនិទកទ់ងគន េសះ។ េនះមនិមននយ័ថគម ន
រពះេទ គឺអចមនរពះឬអតម់នរពះ។ បុ៉ែនតវទិយសរសតមនិអចនិយយថ មនរពះឬកអ៏តេ់នះេទ។ េនេពលេយង
ពយយមេឈវងយល់អំពីសកលេលក េយងមនិពឹងែផអកេលរពះេសះ ែតេយងអចពងឹែផអកេលសមតថភពរសវរជវរបស់
េយង។ 

ករពិត អនកវទិយសរសតជេរចន សូមបែីតអនកបដិេសធអទិេទពកម៏នករេសងចសរេសរ េនេពលពួកេគេមលេទសកល
េលក រូបកយ េកសិក និងសររីងគរបស់មនុសស េហយេឃញេសភណ័ភពៃនរបស់ទងំេនះ។  

ករឆលុះបញច ំងទំងេនះេរតៀមេរៀបចំេយងសំរបក់រអនែដលេផដ តេលអតថបទរពះគមពរី។     

សបត ហ៍សបត ហ៍សបត ហ៍សបត ហ៍បងកបងកបងកបងកបេងកត េលកុបបតដ ិបេងកត េលកុបបតដ ិបេងកត េលកុបបតដ ិបេងកត េលកុបបតដ ិ១១១១    
េសចកតែីថលងដំបូងេគេនកនុងរពះគមពរីគឺជរគឹះសំរបរ់បស់សពវសរេពែដលមនតមេរកយ “កលេដមដំបូងេឡយ រពះ

បនបេងកតៃផទេមឃ និងែផនដី” (េលកុបបតដ ិ១:១)។ យ៉ងេហចណស់ េសចកតែីថលងេនះបេរងៀនអំពីេសចកតីពិតសំខនបី់ 
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១. រពះគងេ់នមុនសកលេលក។ រពះបនគងេ់នេពលេដមដំបូង េហយបនេធវសកមមភពបេងកតអវីៗេផសងេទៀតឲយ
មនេទបង។  

២. សកលេលកបនមនករចបេ់ផតម។ វមនិេនជអស់កលបេនះេទ (ដូចែដលអនកវទិយសរសតខលះបេរងៀន) ឬវលិជំុ 
(ដូចជសសនភគខងេកតបេរងៀន)។ 

៣. រពះបនបេងកតរបស់សពវសរេពេដយផទ ល់េនកនុងសកលេលក។ គម នអវីបនេកតេទបងេដយរគនែ់តកមល ងំ
ធមមជតិបុ៉េណណ ះ ដូចែដលពួកអនកបដេិសធអទិេទពែដលេជឿតមរទឹសដីវវិតតនប៍េរងៀនេនះេទ។ 

េសចកដពិីតែដលថ រពះជមច ស់បនបេងកតរបស់សពវសរេពគឺជមូលដឋ នរគឹះសំរបេ់សចកដពិីតទងំអស់ែដលមនតម
េរកយ េហយរបវតតសិរសតបនេរបសេលះពឹងែផអកេលេសចកតីពិតេនះ។ “ឯែផនដីបនខូច េហយេនទេទ មនសុទធែត
ងងឹតេនរគបេលជេរមទឹក” (េលកុបបតដ ិ ១:២)។ សកលេលករតូវករករងរបនតរបស់រពះកនុងករនវំមកដល់សណដ ប់
ធន បនិ់ងេសភណ័ភពដេ៏ពញេលញ។ េសចកតពិីតែដលថ “រពះវញិញ ណរបស់រពះកេ៏ររេនពីេលទឹក” ផតល់នូវករយល់
ចបស់ដំបូងអំពីតួនទីរបទនជីវតិរបស់រពះវញិញ ណបរសុិទធ ែដលជតួនទីែដលរតូវបនបនតពនយល់េពញេនកនុងរពះគមពរី។ 

បនទ បម់ករពះបនមនបនទូលរបកបេដយអធិបតីភព “ចូរឲយមនពនលឺេទបង ដូេចនះពនលកឺម៏នេទបង” (េលកុបបតដិ 
១:៣)។ េនទីេនះេយងរតូវបនែណនអំំពីកមល ងំនិងអំណចរបស់រពះេនកនុងសកលេលក គឺជរពះបនទូលែដលមន
អំណចរបស់រទង។់ រពះបេងកតនិងរគបរ់គងសន រពះហសតរបស់រទងេ់ដយរពះបនទូល។ “ៃផទេមឃបនេកតមកេដយសរ
រពះបនទូលរពះេយហូវ៉ េហយពួកពលបរវិរេនេលេនះបនេកតេដយសរខយល់ពីរពះឧិសឋរទង”់ (ទំនុកដំេកង ៣៣:៦)។ 
បនទ បម់ករពះេរៀបចំចងវ កៃ់នជីវតិេនេលែផនដីេនកនុងដំេណ រវលិចុះេទបងែដលរទងេ់ហថ “ៃថង” និង “យប”់ : “េនះកម៏ន
លង ចមនរពឹកេទបង ជៃថងទីមយួ” (េលកុបបតដ ិ ១:៥)។ ចងវ កៃ់នលង ចនិងរពឹកនិងកររបចំ់នួនៃថងេពញកនុងេលកុបបតដ ិ ១ 
បនបេងកតគំរូមយួសំរបេ់ពលេវលែដលមនុសសសគ ល់។  

ករសងកតធ់ងនម់យួៃនករពភិកសសហសមយ័ទកទ់ងនឹងករកតរ់សយេលេលកុបបតដ ិ ១ គជឺអតថនយ័របស់ពកយ 
“ៃថង”។ េដយសរពកយភសេហេរពរ yōm (ៃថង) អចសំេដ េលកំឡុងេពលេវលដយូ៏រ ដូចជយុគសមយ័របស់
របវតតសិរសត។  តមអតថនយ័យ៉ងសមញញ បំផុតពកយ”ៃថង”មននយ័ថកំឡុងៃមភបនួេម៉ង ឬជកំឡុងេពលរបស់ពនលរឺពះ
អទតិយគឺផទុយនឹងេពលងងឹត (“ៃថងនិងយប”់)។ ជករពិតចងវ កែ់ដលនិយយេទបងវញិេនកនុងេលកុបបតដ ិ ១ “េនះកម៏ន
លង ចមនរពឹកេទបងជៃថងទីមយួ (ទពីីរ ទីបី...ល)” ពិភកសគរំទៃថងែដលមនៃមភបនួេម៉ងធមមត។ ករយល់ែបបេនះរតូវ
បនបទគមពរីមយួេផសងេទៀតអះអងថរតមឹរតូវ “ដបតិកនុង៦ៃថងរពះេយហូវ៉រទងប់នេធវៃផទេមឃែផនដី េហយនឹងសមុរទ 
រពមទងំរបស់សពវសរេពេនសថ នទងំេនះែដរ រួចដល់ៃថងទី ៧ រទងឈ់បសំ់រក េហតុេនះបនជរទងប់នរបទនពរ
ដល់ៃថងឈបសំ់រក េហយកែ៏ញកេចញជបរសុិទធ” (និកខមនំ ២០:១១)។  ករពិត េយងករ៏តូវែតទទួលសគ ល់ថ របសិនេប
រទឹសដីែដលផទុកេដយនិមតិតសញញ ជេរចនរបស់អូហគ សទីន Augustine រតូវបនេគេរប ឬរទឹសដីែដលរសេដៀងគន េន
សហសមយ័េនះ ៃថងទងំេនះេនកនុងេលកុបបតដ១ិរបែហលជកំឡុងេពលៃមភបនួេម៉ងជែផនកៃនរចនសមពន័ធអកសរសរសត
ែដលកំពុងែតកតរ់សយករបេងកត។ 

អវែីដលចបស់លស់េនះគឺថ មនេគលករណ៍មយួេនកនុងបីៃថងដំបងូៃនករបងកបេងកត ពនលែឺញកពីភពងងឹត ទឹកខង
េលែញកពីទឹកខងេរកម និងសមុរទែញកពីដីេគក។ រពះបនបេងកតរពំែដនមនិសថិតេសថររវងរលកសមុរទែដលមនកមល ងំ
ខល ងំ និងដីេគក។ េយងអចេឃញេសចកតដូីចគន េនះេនកនុងករេបកសំែដងអងគរទងេ់ទកនយូ៉់ប 

ЮĳЧΒĖ˝₧ģĕĠЊ◦Ĉſ ũ₤ņНŪ◦◦Н˝ Юĝ˝ĖО₣ŁŲЯřŲēų ŎЮşŀņ˝ ЯĠĠřРşď₤еŬŲЮşŀĮБ аĩĀŌŉ Ŏ ÐЙ̋ ĖО₣ŁŲ
ЯřŲΒŀģĕ п̈́НзЮŢŎĮĮ˝ ◦Н˝řРşďΖŷ ЮŎЧ₣ũНжĮњ◦ċĕЕ₣Ю₤ş˝ŉБ₣₣Еĳŗл ₣ŪŁ₤с ◦Н˝ď˝Яĕ℮₣ ŪĮņĈе₣Ţ с̋
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ЮýŲČũЋ˝Ёŏ Ю Ӵ́ŎŢ˝сũĕН˝ĕЊ₣Ĉſ ũĩ₣ ЮŢŎĵ˝ŏ▫ υ₣ĕЕ₣ņ˝ģĕЯĳŪĳЕņЮĕйĕЕ₣ЮĉЮ◦ЬĳņЊĕģĕ ũŲ˝řє
Β₣сΖşũĠ₤сυ₣ŪĳСŷĘĠсЮĝ◦БЮĕй¤ (ŎлРĠ ưh:h-ơơ) 

េនេពលរពះបនបេងកតដីេគក រទងអ់ចបេងកតជីវតិអសច រយឲយរស់េនេលដី។ រទងប់នមនបនទូល េនះកម៏នជីវតិ
រុកខជតិេនេលែផនដ ី ជរុកខជតមិនរគបត់មពូជ។ ពកយ រគប ់ និងតមពូជ និយយអំពីរបេភទរុកខជតិទងំឡយនិង
សមតថភពបេងកតេទបងវញិនិងដុះរកីេពញៃផទែផនដី។ េតអនកណមនិអចេមលេឃញរបេភទរុកខជតិេផសងៗេនេលែផនដី? 
រពះបនមនបនទូលបេងកតេដមេឈដធំ៏ និងខល ងំនិងមមំនួ ផក មនកលនិរកអូប េហយនិងផក ៃរពលអរៃំព។ រពះបនបេងកតរបស់
មនជីវតិនិងរបស់រកីដុះេដមបលំីអដីេគកជមយួរបពន័ធជីវសរសតែដលសមុគសម ញ រុកខជតិែដលរសូបយកជីជតិេចញពីដី 
កបូនឌីអុកសីុតេចញពីខយល់ េហយនិងថមពលពីរពះអទិតយេដមបរីស់េន និងរកីធធំតេ់ហយផគតផ់គងចំ់ណីអហរសំរប់
សតវពហនៈ និងមនុសសែដលនឹងមនតមេរកយ។ 

េនៃថងទីបនួៃនករបងកបេងកត រពះបនចបេ់ផតមពរងកីសិរលីអរបស់រទងេ់ពញេលសកលេលក។ េទះេបរទងប់នបេងកត
ពនលឺេនេដមដំបូង េនះឥឡូវរទងស់ពវរពះទយ័េផទរឲយ រពះអទិតយ រពះ ចន័ទ និងផក យ ែដលរពះអងគបនបេងកតទទួលភរកិចច
ផតល់ពនលឺមកកនែ់ផនដី។ ពនលឺសពវៃថងមកពីរពះអទិតយ និងផក យេផសងៗ បុ៉ែនតកនុងដំេណ រេរឿងកនុងេលកុបបតដ ិ ទងំេនះរតូវ
បនបែនថមតមេរកយេទ។ រពះអទតិយគឺជសន រពះហសតមយួែដលគួរឲយឆងល់ កមល ងំេភលងេឆះេកត ែដលបងហ ញចំេពះ
មនុសសជតិែដលរកអឺតរកទមអំពីរបជញ និងអធិបតីភពដរ៏ជលេរជ របស់រពះអងគែដលគម នអនកណអចពិពណ៌នបន
េទ។  

គម នអវីែដលមនុសសជតិអចេធវចំេពះរពះអទិតយបនេទ េទះករលអឬករអរកក។់ េយងមនិអចេធវឲយវភលជឺងឬងងឹត
ជង ធំជងឬតូចជង ជិតជងឬឆង យជង េកត ជងឬរតជកជ់ងបនេនះេទ។ របសិនេបមនុសសទំងអស់បនសេរមចចិតត
ថ េយងចងបំ់ផល ញរពះអទតិយ េនះនឹងគម នអវីែដលេយងអចេធវចំេពះវបនេឡយ។ របសិនេបេយងបនេរបអវុធ
បរមណូទងំអស់របស់េយងេហយបញជូ នពួកវជរ ៉ុកែកតេទផទុះេនេលៃផទខងេរករពះអទតិយ េនះរ ៉ុកែកតទងំេនះនឹង
មនិេទដល់រពះអទិតយេទ បុ៉ែនតនឹងរតូវេឆះរលយរបល់នគីឡូែម៉រតពីរពះអទតិយវញិ។ ថមីៗ េនះ NASA កំពុងដក់
គេរមងេបសកកមមរសវរជវែដលនឹងអចេទដល់ៃផទខងេរករពះអទតិយចំងយែត៥.៦ លនគីឡូែម៉រតបុ៉េណណ ះ។  

រពះអទិតយេឆះពីមយួៃថងេទមយួៃថងេដយមនិអចដឹងករថយចុះថមពលរបស់វេទ វភលខឺល ងំណស់ែដលេយងនឹង
ងងឹតែភនកេបេយងសំឡឹងេមលវយូរ។ រពះអទិតយផតល់សិរលីអដល់រពះេដយសរថមពល និងពនលឺចំែឡករបស់វ េហយ
រពះបនបេងកតរពះអទិតយសំរបម់នុសសជតិ បេញច ញពនលេឺនេលេមឃ “បេញចញពនលមឺកេលែផនដី”(េលកុបបតដ ិ១:១៧)។  

រពះកប៏នបេងកតពនលរឺពះចន័ទសំរបម់នុសសេនេលែផនដីផងែដរ បុ៉ែនតពនលែឺដលពនលរឺពះចន័ទបេញចញេទេលែផនដគីខុឺសពី
ពនលឺែដលរពះអទិតយបេញចញមកេលែផនដី។ ពនលរឺពះចន័ទជះរតឡបព់នលរឺបស់រពះអទិតយេទកនែ់ផនដី ដូចកនុងគំនតិពកយ
េរបៀបែដលេយងជរគីសទបរស័ិទៃថងមយួនឹងបេញចញពនលរឺបស់រពះរគីសទេនេលសថ នសួគែ៌ដរ។ េលកុបបតដ ិ ១:១៦ ែថលងថ 
“រទងក់េ៏ធវឲយមនផក យទងំបុ៉នម នែដរ”។ ភពរកីចេរមនខងេលកធតុវទិយកនុងេពលថមីៗ េនះ ដូចជែកវយឹតហបិល 
Hubble Space telescope ែដលវលិជំុវញិែផនដី និងបញជូ នមកែផនដីវញិនូវរូបភពចំែឡករបស់ផក យ បនបងហ ញ
របបេ់យងថ សកលេលកែដលរពះបនបេងកតគឺមនទំហំធំមហិម។ 

េនៃថងទីរប ំ រពះបនបេងកតមចឆ ជតិ និងបកសជីតិ។ របេភទមចឆ ជតិ នងិបកសេីផសងៗែដលរបម់និអស់េធវឲយេយង
េកតសរេសរ និងថវ យសិរលីអដល់រពះ។ រពះបនបេងកតរតីបែឡនជសតវធំជងេគែដលមនជីវតិេនេលែផនដី េហយ
បនទ បម់ករពះេបករពះហសតរបស់រទងេ់ដមបចីញិច ឹមវេដយធរសុខុមរបណ១១៨០គីឡូរកមជេរៀងរល់ៃថង។ មនរតី
យ៉ងសអ តអសច រយេនតំបនរ់តូពិកែដលមនរចនបេងកតយ៉ងរស់រេវ កមនេរចនពណ៌។ រតីចំែឡក (brotulids) ែដលអច
រស់េនកនុងជេរមេសទរែតរបបីំគីឡូែម៉រតពីៃផទខងេលសមុរទ។ សតវបកសកីប៏ងហ ញអំពីដំេណ រៃចនរបឌិតរបស់រពះផងែដរ 
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ពីេរពះពួកវខលះដូចជសតវឥរនទីេហរសំកងំខពស់ពីខយល់អកសកកេ់កត េដយមនិងយទទះសល បរបស់ពួកវេឡយ េហយ
ខលះេទៀតដូចជសតវបកសមីយ៉ងែដលទទះសល បរបស់ពួកវេរចនដល់ែប៉តសិបដងកនុងមយួវនិទី។ សតវសទ ំងផិររិកិន 
(Peregrine) គឺជសតវែដលេធវដេំណ រេលឿនបំផុតែដលអចេធវដំេណ រឆង យរហូតដល់៣៨៩គឡូីែម៉រតកនុងមយួេម៉ង
េដយករេហរបញឈរ។  

រពះបនរបទនពរដល់មចឆ ជតិ និងបកសជីតិ េហយបងគ បពួ់កវឲយចេរមនេទបងេនកនុងសមុរទ និងអកស។  
េនៃថងទីរបមំយួ រពះបនបំេពញដីេគក និងបេងកតចតុបបទជតិេនេលែផនដី សតវរសុក សតវៃរព សតវលូនវរ។ ភព

សមុគសម ញ និងរបេភទសតវេផសងៗទងំេនះ គឺជទីបនទ ល់ចបស់លស់អំពីរបជញ  និងេសចកតីលអរបស់រពះ។ សតវខលះមន
អំណច និងមនកមល ងំខល ងំ ដូចជសតវដំរែីដលអចេលកទំងន២់៧០គីទបូរកមបនេដយរបេមយរបស់វ។ សតវខលះមូរ
មុខេហយតូច ដូចជសតវសក រ(Rock Badger) ែដលរស់េនទីេចទភនេំហយជញជកសំ់េណ មពីកវកបយែដលដុះេនេលរចងំ
ថមេចទ។ រពះបនបេងកតសតវេតែដលមនអំណចឲយរគហឹម សតវេភឲយេចះែហលទកឹ ដំរទឹីកឲយរគបរ់គងទេនលអរហវកិ 
េហយនិងខល រខិនឲយរតប់នយ៉ងេលឿន។ 

ចនុំចចនុំចចនុំចចនុំចខពស់ខពស់ខពស់ខពស់ៃនៃនៃនៃនករករករករបងកបងកបងកបងកបេងកត បេងកត បេងកត បេងកត រូបភពរូបភពរូបភពរូបភពៃនៃនៃនៃនរពះរពះរពះរពះ    
ែដលបនបំេពញដំណក់កលរុងេរឿងែដលជសកលេលកទងំមូលែដលេពញេដយករផគតផ់គងេ់ដយេសចកតី

រសលញ់របស់រពះ េនះរពះបនមកដល់េពលេវលសំរបចំ់នុចខពស់ៃនករបងកបេងកត ករបេងកតមនុសសជតិ ជរបុសជ
រសីកនុងរូបភពៃនរពះ 

Ū◦₣с̋ єŌĕĠĕĀСŲ▫ şРũЮŎЧ₣ЮĊſЧņĕН₤℮όŏřРşďũРĠЮŎЧ₣ όŏŌĕļĮřРşЮŎЧ₣ Ю Ӵ́ŎόŏŌĕΒе₧şЮŲЧŪĳБ
₤ņНŪ◦ ₤ĳſЮ Ӵ́ũЮŲЧΖŁ₤ĕЊ₣₤ĳſЮĄЧ₣̉ЯřŲЮĝЮŲЧЯĩĕřБĈе₣ņРŲŪĮņĈе₣₤ĳſŲРĕǻũЯřŲǻũЮĝЯĩĕřБ
ĩ₣ Ū◦₣с̋ єĠЮ₣̨ЧĳņĕН₤℮όŏřРşũРĠΒ₣ðŪ◦₣с ÐЙģĕĠЮ₣̨ЧĳЮÐόŏşеĕЕ₣ũРĠ Β₣ðŪ◦₣сЮĜйυ₣ є̋ĠЮ₣̨ЧĳЮÐЮΌЧ₣ďŪĠО₤
ďŪ₤Б (Юŵ Н̋ĠġĳŚЊ ơ:Ừ-Ứ) 

មនុសសជតិខុសែបលកពីេគពេីរពះរពះបនបេងកតពួកេគេនកនុងរូបភពៃនរទង។់ មនុសសជតិមនិរតូវបនបេងកតមកឲយេធវ
ជរពះេនះេទ បុ៉ែនតឲយដូចជរូបភពៃនរពះ។ េត “រូបភព” េនះមនផទុកអវខីលះ? យ៉ងេហចណស់មនរេបៀបសំខនពី់រ
ែដលមនុសសជរូបភពៃនរពះ។ (១) កនុងលកខណៈរបស់េយង។ េយងដូចជរពះេនកនុងសមតថភពជកល់ក ់ (សមតថភព
គិត ផតល់េហតុផល េធវគេរមង រសលញ់ េរជសេរ ស របថន  ទំនកទំ់នង...ល) និងលកខណៈសមបតតិ (េសចកតសុីចរតិ 
េសចកតបីរសុិទធ េសចកតីេមតត ករុណ េសចកតអីណិតអសូរ របជញ ...ល)។ (២) តួនទីរបស់េយងេនេលែផនដី។ រពះបន
បេងកតមនុសសជតិឲយេធវជអនករគបរ់គងែផនដី (េលកុបបតដ ិ១:២៦, ២៨)។ 

ករបងកបេងកតរបស់រពះកប៏េងកតគំរូសំរបេ់ភទផងែដរ។ រពះបនបេងកតមនុសសជរបុសជរសី មន ក់ៗ េសមគន េនកនុងរូប
ភពៃនរទង ់បុ៉ែនតមនតួនទី និងករេផដ តខុសគន  គឺទងំអស់តមែបបែផនរបស់រពះ។ ករយល់រចឡអំំពីកររសលញ់េភទ
ដូចគន  និងទំរងេ់ភទេផសងៗេទៀតេធវឲយភពខុសគន រវងេភទរបុស នងិេភទរសីមនភពរសេពចរសពិល។ រពះបនសពវ
រពះទយ័ឲយភពខុសគន ៃនេភទជករលអតងំពីេដមដំបូង គឺវជករលអណស់ែដលបុរសេធវជបុរស និងរសតីេធវជរសតី។  

រពះបនសពវរពះទយ័ឲយមនុសសជតិចេរមនកូនេចជេរចនេហយមនពសេពញែផនដីេដយរូបភពៃនរពះ េហយថ
ករចេរមនេឡងេនះជលទធផលៃនរពះពរែដលរពះអងគរបទនេអយ។ េនេពលរពះរបទនពរដល់មនុសសរបុស និង
មនុសសរសី (ែដលេយងេហពួកេគេនកនុងេលកុបបតដ ិ២ ថបតនិីងរបពនធ) េនះកូនេចរតូវបនបេងកតេហយរូបភពៃនរពះរកី
ផសយ។ ដូេចនះ កូនេចគជឺរពះពរពីរពះ មនិែមនបណត សែដលៃថលេហយមនិរសណុករសួលែដលមនុសសអតម និយមខលះ
េនកនុងសងគមរបស់េយងគិតេនះេទ។ 
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ករផគតផ់គងេ់ដយកតរីសលញ់របស់រពះសំរបម់នុសសជតិនិងសតវចតុបតទងំអស់រតូវបនរបកសេនចុងបញចបៃ់ន
ដំេណ រេរឿងបងកបេងកត គឺរុកខជតិនិងេដមេឈមនរគបនិ់ងមនែផលតមពូជសំរបម់នុសស េហយតិណជតិៃបតងសំរបស់តវ
ចតុបត។ ករេនះបេងកតនូវករផគតផ់គងយ៉់ងរបៃព និងមនអំណចមយួសំរបជី់វតិែដលកំពុងេកតមន។ ដូចជេយងបន
េលកេទបងេហយថ រពះបនបេងកតសកលេលកមយួែដលពឹងែផអកេលរទង ់ េហយរពះទទួលបនសិរលីអេនកនុងករពឹង
ែផអករបស់សន រពះហសតេនះ។ េសចកតលីអរបស់រពះកនុងករផគតផ់គងអ់ហរ គឺជៃផទេរឿងកនុងករសញជ ឹងគិតរបស់អនកនពិនធកនុង
ទំនុកដំេកង ១០៤ “រគបស់តវទងំេនះសងឃមឹចែំតរទង ់ ឲយរទងប់នរបទនចំណីដល់វតមរតូវេពល រទងក់រ៏បទនឲយ 
េហយវទទួលយក កលរទងល់រពះហសតេទ េនះវបនែឆអតេដយរបស់លអ” (ខ. ២៧-២៨)។    

េសចកតលីអេសចកតលីអេសចកតលីអេសចកតលីអរបស់របស់របស់របស់រពះរពះរពះរពះេនេនេនេនកនុងកនុងកនុងកនុងេសចកតីេសចកតីេសចកតីេសចកតលីអលអលអលអៃនៃនៃនៃនករករករករបងកបងកបងកបងកបេងកតបេងកតបេងកតបេងកត    
រពះបញចបដំ់េណ រេរឿងករបងកបេងកតសកលេលករបស់រទងេ់ដយករប៉នរ់បមណ “រួចរពះរទងទ់តរគបទ់ងំរបស់

ែដលរទងប់នេធវេនះ កេ៏ឃញថ ទំងអស់ជករលអរបៃព” (េលកុបបតដ ិ១:៣១)។ េនះគឺជកររបកសដសំ៏ខន ់ ពីេរពះ
េនះបេរងៀនថ របស់សពវសរេពែដលរពះបនបេងកតមនខលមឹសរលអ។ ពួកអនកទសសនៈវទូិជនជតិរកិកនិងអនកខលះែដលតម
សសនខងេកតបនបដិេសធេសចកតីលអរបស់ពភិពេលកែដលេមលេឃញ និងជពិេសសរូបកយរបស់មនុសស។ រពះ
បនរបកសថ រគបទ់ងំអស់ែដលរទងប់នេធវគឺលអ។ េទះយ៉ងណ អវីែដលសំខនជ់ងេនះេទេទៀតេនះគឺថ ករបងក
បេងកតបនបងហ ញថរពះអងគរទងផ់ទ ល់លអ។ 

េយងរស់េនកនុងសកលេលកមយួែដលរតូវបនបេងកតេទបងេដយេសចកតរីសលញ់ និងរបជញ របស់រពះែដលរទងល់អ 
និងរសលញ់អវែីដលរទងប់នបេងកតមក។ េយងរស់េនកនុងភពមយួែដលរតូវបនេរៀបចំយ៉ងពិេសសសំរបជី់វតិមនុសស
ជត។ិ ែផនដីេធវដំេណ រវលិជំុវញិរពះអទិតយកនុងេលបឿន ១០៧០០០គីទបូែមរ៉តកនុងមយួេម៉ង។ េលបឿនេនះគឺពិតជអវីែដល
រតូវករកនុងទូទតកំ់លំងរសូបទញរបស់រពះអទិតយេហយរកសែផនដឲីយមនចំងយរតមឹរតូវពីរពះអទិតយេដមបឲីយជីវតិអច
ចំេរ នលូតលស់បន។ េសចកតលីអរបស់រពះកំណតរ់ជុងៃនដេំណ រេរទតរបស់អក័សែផនដី២៣.៥ ដឺេរកែដលេកៀកនឹង
រពះអទិតយេដមបផីតល់ឲយមនរដូវេផសងៗ។ របសិនេបដំេណ រេរទតបនបេងកនដល់២៥ដឺេរក េនះរដូវេកត នឹងកនែ់តេកត ខល ងំ
េហយរដូវរងកនែ់តរតជកខ់ល ងំ ែដលជលទធផលគឺជករបំេភលចបំផល ញជីវតិរុកខជតិេនេលែផនដី។ ដូេចនះ េលបឿននិង
ទីតំងរបស់ែផនដីគ ឺ “លអរបៃព” សំរបជ់វីតិមនុសស។ រពះកប៏នែកតរមូវបរយិកសែផនដបីនយ៉ងលអមនិដូចជ
បរយិកសេផសងៗេទៀតេនកនុងរបពន័ធសុរយិគតិេនះេឡយ។ ឆង យពីេលកបលរបស់េយង អូហសូនបងំវទិយុសកមមពី
រពះអទិតយែដលអចបណត លឲយេយងេកតជំងឺដំេបមហរកីបន។ បរយិកសែដលករពរែផនដីពីអកសបតុភូត េឆះ
កំេដេទបងខល ងំដល់ ៧០០០០េតនៃនសំណល់អវកសកនុងមយួឆន ។ំ បរយិកសផទុកអហសូត៧៨ភគរយនិងអុកសីុែហសន
២១ភគរយ ែដលលអឥតេខច ះសំរបជី់វតិ។ េបគម នអុកសីុែហសនេទេនះជីវតិែដលកំេរ កទងំអស់នងឹមនិអចរស់េនបន
េឡយ បុ៉ែនតេបចំនួនអុកសីុែហសនេកនេទបងដូចជ២៥ភគរយ េភលងនឹងេឆះេទបងយ៉ងគំហុកភល មៗេនពសេពញេលែផនដី 
េហយវេសទរែតមនិអចនឹងពនលតវ់បនេឡយ។ អហសូតមនិរគនែ់តពរងវអុកសីុែហសនប៉ុេណណ ះេទ បុ៉ែនតកផ៏តល់ជជសំីខន់
សំរបជី់វតិរុកខជតិផងែដរ។ យ៉ងអសច រយកនុងកំឡុងពយុះអគគសិនីេនេពញេលែផនដី េផលកបេនទ ររួមបញចូ លអហសូតនិង
អុកសីុែហសនេទកនុងសមសធតុែដលសំខនសំ់របជី់វតិរុកខជតិ េហយបនទ បម់ក េភលៀងនសំមសធតុទងំេនះចូលេទកនុង
ដី។ ដូេចនះេហយបរយិកសគឺ “លអរបៃព” សំរបជ់វីតិរបស់មនុសស។ 

េនមុនមរណៈភពរបស់តរវទូិេលក នកូីទបស ខូភនិឺខឹស Nicolaus Copernicus បនេបះពុមពេសៀវេភរបស់
គតែ់ដលមនចំណងេជងថ ករវលិរបស់ែដនអកស (On the Revolution of Celestial Spheres)។ គតប់ន
សរេសរថរពះអទិតយជចំនុចកណត លរបស់របពន័ធសុរយិគតិ មនិែមនជែផនដីេទ។ វទិយសរសតបនបងហ ញថ ទសសនៈ
របស់គតគឺ់រតឹមរតូវ ប៉ុែនតេលកុបបតដ១ិេនែតបេរងៀនថែផនដីគឺជចំនុចកណត លៃនេគលបំណងរបស់រពះសំរប់
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សកលេលក។ េនះគឺជេសចកតពីតិេគលែដលមនិអចរតូវជំទស់បនេឡយ។ េយងតមេលកុបបតដ ិ ១:១៤-១៨ េហតុ
ផលននែដលរពះបនបេងកតរពះអទិតយ រពះចន័ទ និងផក យគឺជេហតុផលែដលយកែផនដីជចំនុចកណត ល េដមបផីតល់ពនលឺ
ដល់ែផនដី េដមបែីញកៃថងេចញពយីប ់ េដមបកំីណតរ់ដូវកល ៃថង និងឆន ។ំ កណឌ គមពរីវវិរណៈកប៏ងហ ញអំពីទសសនៈវស័ិយ
ែដលយកែផនដីជចំនុចកណត លផងែដរេនេពលមនរពឹតតកិរណ៍េនេលែផនដនិីងកនុងរបវតតសិរសតមនុសសជតិ ឈនមក
ចំនុចខពស់ ផក យធល កពី់េលេមឃដូចជែផលលវ រជុះធល កពី់េដមលវ  (វវិរណៈ ៦:១៣)។ ែផនដីគឹជចំនុចកណត លៃនែផនករ
របស់រពះសំរបស់កលេលក។    

ករករករករឈប់ឈប់ឈប់ឈបសំ់រកសំរកសំរកសំរកេនេនេនេនៃថងៃថងៃថងៃថងសបបទ័សបបទ័សបបទ័សបបទ័    
ដំេណ រេរឿងៃនករបងកបេងកតរយៈេពលរបពំរីៃថងេនកនុងេលកុបបតដិបញចបេ់ដយករែដលរពះយកៃថងសបបទ័របស់រទងេ់ធវ

ជករសំរក េហយបេងកតៃថងសបបទ័ជៃថងបរសុិទធនិងមនពរ (េលកុបបតដ ិ ២:១-៣)។ ករពិត េយងមនិែដលយល់ថរពះ
បនសំរកៃថងសបប័ទរបស់រទងេ់ដយេរពះករងរបងកបេងកតសកលេលករបស់រទង ់ បនេធវឲយរទងអ់ស់កមល ងំេហយរទង់
រតូវករសំរកបំេពញកមល ងំរបស់រទងវ់ញិេនះេទ។ េអសយ ៤០:២៨ បញជ កក់រេនះយ៉ងចបស់ថ “រពះដគ៏ងេ់ន
អស់កលបជនិចច គរឺពះេយហូវ៉ជរពះែដលបនបេងកតែផនដី ...រទងម់និែដលេលវយេឡយ កម៏និែដលអស់កំលំងផង”។ 
រពះមនិបនឈបផ់គតផ់គងន់ងិរទរទងស់កលេលកែដលរទងប់នបេងកតេនះេទ គឺរពះបនបេងកតសកលេលកែដលពងឹែផអក
ដល់រទងរ់គបេ់ពលេវលសំរបក់រមនេនរបស់វ។ ករសំរកៃថងសបបទ័របស់រពះមនពីរយ៉ង (១) ករបងហ ញសិទធែិដល
មនអំណចរបស់រទងក់នុងកររគបរ់គងសកលេលក ដូចជេសតចមយួអងគយងកតប់នទបប់លល័ងកែដលេទបងកំពូលបលល័ងក 
ងកេហយែបរេទរកដំណករ់បស់រទង ់ េហយគងេ់នេលបលល័ងកដឹកន ំ (២) ករបងហ ញអំពីេសចកតេីមតត ករុណរបស់រទង់
ចំេពះមនុសសជតិ ផតល់ឲយពួកេគមនឱកសចូលេទកនុងករសំរករបស់រទងេ់នកនុងសមយ័បចចុបបននេនះ គឺមយួៃថងកនុងមយួ
សបត ហ៍ េហយអស់កលបេនកនុងសថ នសួគត៌មរយៈេសចកតជំីេនឿេនកនុងរពះរគីសទផងែដរ (េហេរពរ ៤:១:១១)។    

ករករករករបេងកតបេងកតបេងកតបេងកតមនុសសមនុសសមនុសសមនុសសជជជជករករករករបេងកតបេងកតបេងកតបេងកតពិេសស េសចកតីពិេសស េសចកតីពិេសស េសចកតីពិេសស េសចកតលីមអតិលមអតិលមអតិលមអតិៃនៃនៃនៃនេលកុបបតដិេលកុបបតដិេលកុបបតដិេលកុបបតដិ    ២២២២    
អនកេធវអតថ ធិបបយខលះបនមនករលំបកកនុងករយល់នូវដំេណ រេរឿងៃនករបងកបេងកតខុសៗគន ែដលមនេនកនុង

េលកុបបតដ១ិនិង២។ េទះយ៉ងណ ដូចែដលេលក ឆល សពឺចិន Charles Spurgeon បននយិយ(អំពីបញហ ខុសគន
ខងេទវសរសត)ថ “ខញុមំនិែដលពយយមផសះផសរមតិតភ័កដិេនះេទ!” េលកុបបតដ១ិផតល់នូវដំេណ រេរឿងៃនករបងកបេងកត
សកលេលករបស់រពះដល៏អ េហយជពិេសសេគលបំណងរបស់រទងក់នុងករបេងកតមនុសសជរបុសជរសីកនុងរូបភពៃន
រទង។់ បុ៉ែនតេលកុបបតដ២ិេផដ តេលករបេងកតមនុសសរបុសនិងមនុសសរសីដំបូងេហយនិងេគលបំណងរបស់រទងសំ់រប់
ពួកេគេរៀងៗខលួនជមួយេសចកតីលមអតិែដលេយងរតូវករ ចំបច។់ េលកុបបតដ១ិនិង២គឺដូចជែផនទីរបស់របេទសកមពុជ
ែដលមនែផនទីរបស់រជធនីភនេំពញភជ បជ់មយួេនេលទំពរ័ែតមយួ។    

ែផនដីែផនដីែផនដីែផនដីែដលែដលែដលែដលពឹងពឹងពឹងពឹងអរស័យអរស័យអរស័យអរស័យនិងនិងនិងនិងមនមនមនមនសិរលីអសិរលីអសិរលីអសិរលីអរង់រង់រង់រងច់ំចចំំចអំនកអនកអនកអនកែថរកសែថរកសែថរកសែថរកសនិងនិងនិងនិងអនកអនកអនកអនករគប់រគប់រគប់រគបរ់គងរគងរគងរគងរបស់របស់របស់របស់ខលួនខលួនខលួនខលួន    
េលកុបបតដ២ិពណ៌នអំពីែផនដីមយួែដលបងហ ញអំពីសិរលីអរបស់រពះ បុ៉ែនតមនករពឹងអរស័យនិងកំពុងរងច់អំនក

ែថរកសនិងអនករគបរ់គង។ េបេទះមនកររបកសថែផនដីគឺ “លអរបៃព” េនកនុងេលកុបបតដ១ិកេ៏ដយ កម៏និមននយ័ថ
ែផនដីមនិអចរតូវបនអភវិឌឍ និងេធវឲយរបេសរេទបងបនេនះែដរ។ ដូេចនះ េលកុបបតដ ិ២:៥ និយយអំពីពពួករុកខជតិែដល
រតូវករករេធវកសិកមមរបស់មនុសសេដមបឈីនដល់សកដ នុពលេពញេលញរបស់ខលួន។ េតមនុសសដំបូងនឹងបនជំនញែបប
េនះពីណមក? វនងឹបនមកពីករបងហ តប់េរងៀនមកពីរពះវរបិតៃនសថ នសួគរ៌បស់គត ់ គឺរពះបនមនរពះហឫទយ័
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ហវកឹហវឺនពូជពងសរបស់រទងគឺ់អដ័មឲយេចះែថរកសែផនដី។ បទគមពរីគួរឲយកតស់មគ ល់មយួេនកនុងេអសយ ២៨បងហ ញរទង់
បងហ តប់េរងៀនឱយមនុសសមនគំនិតយល់ េហយកប៏ងហ ញឱយេគេចះេធវដី  

υΒĖ˝ЯřŲķąФũŬ₤сЮřЧņġБ⅜ĠЮŪĵйЮĳЧЮÐЮĝЯĳķąФũďĕЊşĆ ЮĳЧЮÐЮşй ЯĳĠеЯĠ˝řБ Ю Ӵ́ŎŬ₤сЯŪ₤ũĠ₤сŠųФĕďřŬĠ 
ŁŲ₧ЮÐģĕ ĮŪİĠřБЮ Ӵ́Ŏ ЮĜйЮĳЧņЊĕЮŪĵйŲĞ₤ Ю Ӵ́ŎģşŲĞЮ¦Ŋ  ŪĮņĈе₣ЮŬŎŪ₤СŷЮļĄą⅜ŲБЮĉď
ĄУũv Ю Ӵ́ŎŪ₤Сŷό˝Юĝ˝Яĕų₣ЯřŲģĕĳеũРŷ◦Н˝ ĕЕ₣Ū₤СŷЮΒĠлРĳ″ņЯ˝ġũķųЙĩ₣Ю◦ιΒБ řġЊĳŪĮйаĕЮÐŪ◦₣сĠİΆ ĳс 
ĠЮŪ₣ЭĕόŏЮÐŌĕÐеĕЊĳŎŲс Ю Ӵ́Ŏ є̋ĠİΆ ŀόŏЮşйЮĊſЧ ĮБЮŪĵйυŲĞ₤ ЮĜйņЊĕŪĳСŷǻŎЮŢŎŪĠŢĠсņНĳЮ◦ є̋ņЊĕ
ŪĳСŷόŏ˝₣сũЮ◦й Њ̋ĕŲĞЮ¦Ŋ Яřũ ÐЙŪĳСŷЮýйŲĞ₤ЮŢŎũжĵĳс Ю Ӵ́ŎŲĞЮ¦Ŋ ЮŢŎřеĠ₣ υŪ₤Сŷ₤еŬĠсЮĊſЧĕеĠНњ₣ ЮĜйЮÐ
ĠŔą ĕс ŷЋŀ ĮБЮŪĵйЮÐņЊĕş₣сǻŎŪĠЮΌйďřŬĠЮ◦ ÐЙЮÐĠŔą ĕсЮŢŎ˝₣сũЮ◦й ЮŢŎЮ₤й ŷЋŀ řеũЋйЮĕй˝єņ˝ĮБ
ŪĮйЮŎ Р̈́ǻм аĕĮУ˝ĮŲĠũЋǻũ ЯřŲŪ◦₣сŪĠЕ˝⅝ŗл ₣Β⅜Ć ũŏ Ю΅ЧŎŌĕŪģďń ŗл ₣ ŷЋЮ₤₤ĩ₣¤  (ЮΒ⅜Ŏ 
Ưh:Ử-Ư})    

រពះរពះរពះរពះបនបនបនបនបេងកតបេងកតបេងកតបេងកតមនុសសមនុសសមនុសសមនុសសដបូំងដបូំងដបូំងដបូំងជជជជសន រពះហសតសន រពះហសតសន រពះហសតសន រពះហសតែដលែដលែដលែដលមនមនមនមនជវីតិជវីតិជវីតិជវីតិ    
េលកុបបតដ ិ២:៧ និទនអំពីករបេងកតមនុសសដំបូងពីធូលីដី “រពះេយហូវ៉ដជ៏រពះរទងយ់កធូលីដីមកសូនេធវជមនុសស 

រទងផ់លុ ំខយល់ដេងហមជវីតិេទកនុងរនធរចមុះ េនះករ៏តឡបជ់មនរពលឹងរស់េទបង”។ ខញុេំនចកំរទសសនករតងំពិពណ៌នេន
កនុងសរមនទីរវទិយសរសតបូសតន ់Boston ែដលបនគូរវសេដយមនុសសមន ក ់េហយពីខងកនុងគូរវសេនះគឺជដបជតិគីមី
ែដលមនទំហំេផសងៗគម នសមសភគរងឹ។ វតំណងឲយរូបកយរបស់មនុសសែដលរតូវបនយកទកឹទងំអស់េចញ (រូប
កយរបស់មនុសស៦០ភគរយគឺជទឹក) េហយអវែីដលេនសល់គឺជសមសភគនិងខនិជែដលអចរតូវបនេគជីកយកពីដី
មក! មនុសសដំបូងេកតមកពីដី (១កូរនិថូស ១៥:១៧) េហយបនទ បពី់ករធល កចុ់ះេទកនុងអំេពបប រពះបនរបបអ់័ដមថ 
គតនឹ់ងសល បេ់ហយរតឡបេ់ទជដវីញិ “ពីេរពះអញបនយកឯងពីដីមក ដបតិឯងជធូលីដី ករ៏តូវរតឡបេ់ទជធូលីដីវញិ” 
(េលកុបបតដ ិ៣:១៩)។ 

េទះយ៉ងណ េទះេបេយងេកតមកពីធូលីដីកេ៏ដយ កេ៏យងគួរែតេងឿងឆងល់កនុងសញជ ឹងគិតេលភពសំញំុៃនរងកយ
របស់មនុសសែដលរពះសូនែបបយ៉ងអសច រយពីសមសភគេផសងៗេនកនុងែផនដីផងែដរ (ទំនុកដំេកង ១៣៩:១៤)។ េយង
ដឹងថមន DNA េនកនុងេកសិករបល់នលនេនកនុងមនុសសមន ក ់ ែដលរបសិនមនិជំពកវ់កឌ់និពីតួសលឹករតេចៀកទងំ
ពីរែដលមនកនុងេកសិកនិមយួៗេហយបនបនល យពីេដមដល់ចុង េនះនឹងមនចំងយពី១៦េទ៣២ពនល់ន
គីឡូែម៉រត។ េតគួរឲយអសច រយជងអមបលម៉នេទេទៀតចំេពះខួរកបលរបស់មនុសសែដលរពះបនបេងកតមកែដលមន
េកសិកកយបបសទមយួរយពនល់ន (១០០,០០០,០០០,០០០) (របមណជចំនួនេដមេឈកនុងៃរពអម៉ហសូន
ឯេនះ)?    

េសចកតីេសចកតីេសចកតីេសចកតបីងគ ប់បងគ ប់បងគ ប់បងគ បពិ់េសសពិេសសពិេសសពិេសសរបស់របស់របស់របស់រពះរពះរពះរពះ    
េទះេបរពះបនរចនពិភពេលកទងំមូលេពញេដយសិរលីអរបស់រទងក់េ៏ដយ ករ៏ពះអមច ស់បនេរៀបចំកែនលងមយួជ

ពិេសសសំរបអ់ដ័ម និងរបពនធរបស់គតឲ់យចបេ់ផតមដំេណ ររេំភបចិតតៃនកររុករកនិងករអភវិឌឍ ផងែដរ។ សួនចបរេនះ 
“េនរសុកេអែដនទសិខងេកត” (េលកុបបតដ ិ២:៨) េហយរទងប់នដកម់នុសសែដលរទងប់នបេងកតេនទីេនះ។ រពះបន
ផគតផ់គងសួ់នចបរេអែដនសំបូរេទេដយេដមេឈមនែផលរគបរ់បេភទ ែដលេមលេទលអសអ តនិងចងប់រេិភគ។ េនកណត ល
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សួនចបរេអែដនមនេដមេឈជីវតិ។ េដមដឹងខុសរតូវកេ៏នកនុងសួនចបរេនះែដរ។ េដមេឈទងំេនះគឺជេសចកតេីផដ តៃន
េសចកតបីងគ បពិ់េសសែដលរពះបនរបទនឲយអដ័ម។  

េលកុបបតដ ិ ២:១០-១៤ ពណ៌នអំពីទេនលបនួែដលមនរបភពេនកនុងសួនចបរេអែដន (េហយេគបនបនតេឃញករ រុក
រកេឃញខងវតថុបុរណគួរឲយភញ កេ់ផអលអំពីទេនលទងំេនះ)។ េលកុបបតដ ិ ២:១៥ សរេសរថ “រពះេយហូវ៉ដជ៏រពះរទងប់ន
យកអដ័មេទដកេ់នកនុងសួនចបរេអែដនឲយគតេ់ធវករេហយែថរកស”។ កិរយិស័ពទភសេហេរពរ “េធវករ” និង “ែថរកស” 
គឺជពកយសមញញណស់េនកនុងរពះគមពរីសញញ ចស់ េហយអតថនយ័ឫសរបស់ពកយទងំពីរេនះគឺ “បំេរ ” និង”ករពរ”។ 
អដ័មរតូវែតបំេរ សួនចបរេអែដនេដយកមល ងំពលកមមរបស់ខលួន េធវករតមអវែីដលរទងប់ងហ តប់េរងៀនឱយគតេ់ចះេធវដីេដមបី
េអយនសួំនចបរេនះឈនដល់សកដ នុពលេពញេលញរបស់វ។ តិណជតិនិងដណំំកសិកមមេផសងៗេទៀតែដលរតូវបន
េលកេទបងកនុងេលកុបបតដ ិ២:៥ នឹងទទួលបនករែថរកសែដលពួកវរតូវករេដមបលូីតលស់។ េសចកតីបងគ បទី់ពីរគឺ ករពរ 
កំណតេ់សចកតីថេរគះែដលនឹងេកតមនបនគំរមកំែហងេសភណ័ភព និងសនតភិពរបស់សួនចបរេអែដន។ េរគះថន ក់
េនះរតូវបនេបកសំែដងេនកនុងេលកុបបតដ ិ ៣ ែដលសតំងមកកនុងទំរងជ់សតវពស់េដមបលីបួងេអវ៉ នងិអដ័ម េហយនំ
ពួកេគ (េហយនិងសួនចបរេអែដន) េទកនុងេសចកតសីល ប។់  

ែដលបនដកអ់ដ័មេនកនុងសួនចបរេអែដន េនះរពះបនរបទនេសចកតបីងគ បច់បស់លស់េនះដល់គត ់ “ឯងនឹងសីុ
ែផលេឈទងំអស់កនុងសួនចបរេនះបនតមចិតត ែតឯរតងេ់ដមដងឹខុសរតូវ េនះមនិរតូវឲយឯងសីុផលេឡយ ដបតិេនៃថងណ
ែដលឯងសីុ េនះនឹងរតូវសល បជ់មនិខន” (េលកុបបតដ ិ ២:១៦-១៧)។ េនទីេនះរពះបនដកអ់ដ័មេនេរកមករហម
របមមយួ។ េនះគឺជរកឹតយវនិយ័ កររពមន និងែដនកំណត់។ អដ័មរតូវបនរបគល់ឲយរគបរ់គងែផនដីទងំមូល បុ៉ែនត
អដ័មខលួនគតផ់ទ ល់រតូវែតចុះចូលចំេពះរពះ។    

ករករករករបេងកតបេងកតបេងកតបេងកតេអវ៉េអវ៉េអវ៉េអវ ៉   និងនិងនិងនិងអពហ៍ពិពហ៍អពហ៍ពិពហ៍អពហ៍ពិពហ៍អពហ៍ពិពហ៍    
រពះបនបេងកតមនុសសរបុសរសីដូចជរូបអងគរទង ់  េហយបងគ បឲ់យពួកេគចំេរ នេទបង បេងកតកូនេចឲយេពញែផនដី 

(េលកុបបតដ ិ ១:២៦-២៧)។ ប៉ុែនតេពលដំបូងអដ័មរតូវបនបេងកតមកែតមន កឯ់ង រស់េនែតមន កឯ់ង។ េទះេបរពះបន
របកសថ វមនិជករលអសំរបអ់ដ័មេនមន កឯ់ងកេ៏ដយ ករ៏ពះបនបេងកតគតជ់ដំបូងេដយេចតនេហយទុកឲយគត់
រស់េនមន កឯ់ងអស់មយួរយៈខលេីនះេឡយ។ រពះេធវករេនះេដមបយីកអដ័មេធវជកបលរបស់របពនធរបស់គត ់ េហយេដមបី
បងហ ញតួនទីរបស់នងជ “អនកជំនួយែដលសមនឹងគត”់(េលកុបបតដ ិ២:១៨, សូមេមល១កូរនិថូស ១១:២-១៦, េអេភសូរ 
៥:២២-៣៣, ១ធីម៉ូេថ ២:១១-១៥)។ 

បនទ បពី់អដ័មដកេ់ឈម ះឲយសតវ (េលកុបបតដ ិ ២:១៩-២០) វចបស់លស់ថកនុងចំេណមពួកសតវទងំេនះមនិមន
អនកជនួំយណសមនងឹគតេ់នះេទ។ អដ័មមនិអចបេងកតកូនេចេដយមន កឯ់ងេនះបនេទ ឬកម៏និអចរសលញ់ឬ
ទកទ់ងនឹងមន កណ់េទៀតែដលជអនកែដលរពះបនបេងកតឲយមនរូបភពៃនរពះបនែដរ។ ដូេចនះ រពះបនបណត លអដ័ម
ឲយគតេ់ដកលក ់ េហយរទងប់នយកឆអងឹជំនីមយួរបស់អដ័មេដមបបីេងកតជមនុសសរសីមន កេ់នេពលគតកំ់ពុងេដកលក។់ 
រពះបនរបគល់នងេទឲយអដ័មេធវជរបពនធរបស់គត។់ អដ័មមនអំណរ និងនិយយជពកយកំណពយថ “េនះេហយជ
ឆអងឹពឆីអងឹអញ ជសចពី់សចអ់ញ នឹងរតូវេហថ “រសតី” ពីេរពះបនយកេចញពីបុរសមក” (ខ. ២៣)”។  

តមរយៈករដកេ់ឈម ះឲយនង អដ័មបងហ ញអំណចរបស់គតេ់នកនុងអពហ៍ពិពហ៍ បុ៉ែនតេនកនុងករអបអរសទរ
របស់គតពី់េរពះនងមនខលមឹសរដូចគន នឹងគត ់ គតប់ងហ ញភពជៃដគូែដលពួកេគរតូវបនបេងកតមកេដយភពេសមគន
េនកនុងរូបភពៃនរពះ។ េនះគជឺេដមកំេណ តៃនអពហ៍ពិពហ៍ែដលជទំនកទំ់នងរបស់មនុសសដំបូងេនកនុងរពះគមពរី 
េហយជគំរូសំរបអ់ពហ៍ពិពហ៍កនុងេពលអនគត។ វកជ៏រូបភពៃនរពះរគីសទ និងពួកជំនុផំងែដរ (េអេភសូរ ៥:៣២)។ 
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មុនេពលពួកេគបនេធវបបទស់នងឹរពះ ពួកេគមនេសរភីពែដលពួកេគ “ទងំពីរេនអរកតទេទ ឥតមនេសចកតខីម ស
េអៀនេឡយ” (េលកុបបតដ ិ ២:២៥) កគ៏ម នអវីលកេ់លៀមគន ែដរ គឺខុសគន ខល ងំណស់ពីសថ នភពអរកកប់នទ បពី់អំេពបប
បនមនជយ័ជំនះេលពួកេគ។    

ករករករករធល ក់ធល ក់ធល ក់ធល កចុ់ះចុះចុះចុះែដលែដលែដលែដលវនិសវនិសវនិសវនិសមួយមួយមួយមួយចេំពះចេំពះចេំពះចេំពះករករករករបងកបងកបងកបងកបេងកតបេងកតបេងកតបេងកត    
ពិភពេលកែដលេនជំុវញិេយងគឺខុសគន ខល ងំណស់ពីពភិពេលកឥតេខច ះែដលបនេនជំុវញិអដ័ម និងេអវ៉េនកនុង

សួនចបរេអែដន។ អដ័មែដលតំណងឲយមនុសសជតិបនបរជយ័កនុងករបំេរ  និងករពររបពនធរបស់គតេ់នកនុងសួនចបរ
េអែដន។ គតប់នឈរេនែកបរយ៉ងឥតបនករេនេពលសតងំបនលបួងរបពនធ េហយបនទ បម់កគតក់ត៏មនងធល ក់
ចូលេទកនុងករបះេបរជហំរេដយករសីុែផលរបស់េដមដងឹខុសរតូវ (េលកុបបតដ ិ៣:១-៧)។  

រពះបនយងមកេធវអនកវនិិចឆយ័េលែផនដីទងំមូលេហយដំបូងរបឈមនឹងអដ័ម បនទ បម់កេអវ៉ និងបនទ បម់កសតវ
ពស់។ រទងដ់កប់ណត សអនកទងំបីតមេវន េហយបណត សរបស់អដ័មផទ ល់គឺជបណត សរបស់ែផនដីែដរ “េនះដីរតូវ
បណត សេដយេរពះឯង ឯងរតូវរកសីុពីដេីដយេនឿយហតអ់ស់មយួជីវតិ ដីនឹងដុះជបនល េហយនិងអញច ញឲយឯង ឯង
រតូវសីុអស់ទងំតិណជតិេនែរសចំករ” (េលកុបបតដ ិ៣:១៧-១៨)។  

ចបពី់េពលេនះមក របស់សពវសរេពែដលរពះបនបេងកតបនយថំងូរេនកនុងចំណងពុករលួយនងិឥតនយ័ ទនទងឹចង់
បនករបំេពញេសចកតីសេរងគ ះែដលមនសិរលីអរបស់មនុសសជតិ (រ ៉ូម ៨:១៨-២២)។ េយងេមលេឃញភសតុតងៃនករយំ
ថងូរ ករជបចំ់ណង ភពពុករលួយ និងភពឥតនយ័ជេរៀងរល់ៃថង េហយេយងផទ ល់ទនទងឹចងប់នៃថងមយួែដលរបស់
សពវសរេពែដលរពះបនបេងកតនឹងមនេសរភីព ឥតេខច ះ និងមនសិរលីអមតងេទៀត។     

ែផនដីែផនដីែផនដីែផនដថីមីថមថីមីថមនិីងនិងនិងនិងសថ នសថ នសថ នសថ នសួគ៌សួគ៌សួគ៌សួគ៌ថមីថមថីមីថម ី   
ដំណឹងលអរបស់រពះេយសូ៊វរគីសទគឺជអំណចរពះេចសត នែំផនដីថមនីងិសថ នសួគថ៌មីេនះមកដល់។ សមយ័ថមកីនុង

របវតតសិរសតមនុសសជតិបនចបេ់ផតមេដយកររស់ពីសុគតេទបងវញិរបស់រពះរគីសទ។ រូបកយរស់ពីសុគតរបស់រពះរគីសទ 
“រូបកយខងរពលឹងវញិញ ណ” គឺជគំរូេដមសំរបស់កលេលកថមមីយួ។ រទងជ់ផលដំបូងពីពួកអនកសល ប ់ (១កូរនិថូស 
១៥:២០, ២៣)។ េដយសរែតដំណឹងលអអំពីករសុគតរបស់រពះរគីសទែដលេរបសេលះេយងេហយកររស់េទបងវញិ
ែដលេពញេដយសិរលីអរកីផសយទូទងំពិភពេលក េនះពូជពងសែដលមនបបរបស់អដ័មកំពុងែរបចិតត និងេជឿេលរពះ
រគីសទ េហយពួកេគរកេឃញេសចកតេីរបសេលះេនកនុងរទង។់ េនេពលពួកេគទទួលយករពះរគីសទ េនះពួកេគរតូវបន 
“េកតជថម”ី (២កូរនិថូស ៥:១៧) េហយពួកេគទនទងឹចងប់នករេកតជថមីខងសចឈ់មផងែដរ។  

ដូេចនះ ទងំរគីសទបរស័ិទ និងសកលេលកទងំមូលកែ៏រសកថងូរពីខងកនុងេនេពលេយងរងច់េំសចកតេីរបសេលះចុង
េរកយរបស់េយងយ៉ងេឆះឆលួែដលជកររស់េទបងវញិរបស់រូបកយរបស់េយង (រ ៉ូម ៨:២៣)។ េនេពលរពះរគសីទយង
មកជេលកទីពីរ េសចកតីសងឃមឹយ៉ងេកលៀវកល េនះនឹងរតូវបនបំេពញសំេរច េហយករបងកបេងកតផទ ល់នឹងរតូវបនបេងកតជ
ថម។ី សកលេលកខងរពលឹងវញិញ ណនិងសចឈ់មនឹងរតូវបនរស់េទបងវញិ ដូចជរូបកយរបស់េយង ដូេចនះនឹង
មនដំេណ របនតនិងភពខុសគន ។ េហយសកលេលកថមីេនះមនេឈម ះែដលេពញេដយសិរលីអថ “ៃផទេមឃថមនិីងែផនដីថម ី
ែដលមនសុទធែតេសចកតសុីចរតិវញិ” (២េពរតុស ៣:១៣)។    

ករករករករអនុវតតអនុវតតអនុវតតអនុវតតែដលែដលែដលែដលមកមកមកមកពីពីពីពីេសចកដីេសចកដីេសចកដីេសចកដពិីតពិតពិតពិតែដលែដលែដលែដលថ រពះជមច ស់ថ រពះជមច ស់ថ រពះជមច ស់ថ រពះជមច ស់បនបនបនបនបេងកតបេងកតបេងកតបេងកតរបស់របស់របស់របស់សពវសរេពសពវសរេពសពវសរេពសពវសរេព    
េសចកដពិីតែដលថ រពះជមច ស់បនបេងកតរបស់សពវសរេពគួរែតេបកែភនករបស់េយងឲយេមលេឃញសិរលីអរបស់រពះ

ែដលេនជំុវញិេយង េហយគួរែតេធវឲយេយងអចមនេហតុផលេរចនរបម់និអស់កនុងករសរេសរតេមកង និងថវ យបងគដំល់
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រពះ។ េយងគួរែតថវ យករអរគុណដល់រពះសំរបេ់សភណភពែផនដី សំរបក់របងហ ញរបស់វអំពីេសចកតីលអនិងេសចកតី
រសលញ់របស់រទង ់ សំរបរ់បេភទេផសងៗគន ែដលមនេលែផនដ ី េហយវផតល់េសចកតរីតូវករដល់េយង េបេទះវមន
បណត សកេ៏ដយ។ 

មនិរតឹមែតរបស់សពវសរេពែដលរពះបនបេងកតបងហ ញអំពីអំណចរបស់រពះដជ៏រពះអទិករបុ៉េណណ ះេទ ប៉ុែនតដូចជ
ដវឌីេនកនុងទំនុកដំេកង ១៣៩ េយងគួរែតេសងចសរេសរែដលរពះបនបេងកតេយងេដយផទ ល់េនកនុងៃផទមត យរបស់េយង 
េហយរទរទងេ់យងរគបេ់ពលេវលៃនជីវតិរបស់េយង។ េយងគួរែតយល់ថកនុងរពះ “េយងរល់គន បនរស់កំេរ ក េហយមន
េនផង” (កិចចករ ១៧:២៨)។ េយងគួរែតដឹងថរពះកនជី់វតិនិងផលូវទងំអស់របស់េយងេនកនុងរពះហសតរបស់រទង ់
(ដនែីយ៉ល ៥:២៣)។ ករេនះគួរជំរុញេយងឲយមនភពជតិសនិទធែដលភយ័រនធតជ់មយួរពះែដលដវឌីបងហ ញេនកនុង
ទំនុកដំេកង ១៣៩ ថ “ឱរពះអងគេអយ សូមពនិិតយេមលឲយបនសគ ល់ចិតតទូលបងគំផង” (ខ. ២៣)។ 

ករេកតជថមរីបស់េយងគឺដូចជអវីែដលរពះបនេធវកលពីករចបេ់ផតមករបងកបេងកតែដរ “ដបតិគឺជរពះែដលមនបនទូល
បងគ ប ់ឲយមនពនលភឺលេឺចញពីេសចកតងីងឹត រទងប់នបំភលមឺកកនុងចិតតេយងខញុ  ំឲយេយងខញុមំនរសមីពនលឺៃនដំេណ រសគ ល់សិរលីអរបស់
រពះ ែដលេនរពះភរកតៃនរពះេយសូ៊វរគីសទ” (២កូរនិថូស ៤:៦)។ ករេនះបងហ ញយ៉ងចបស់អំពីអធិបតីភពទងំរសុងរបស់
រពះេនកនុងករែរបចិតតេជឿរបស់េយង។ ដូចែដលរពះបនមនបនទូលេនករបងកបេងកតេនេពលវេនងងតឹថ “ចូរឲយមន
ពនលឺ” េនះកម៏នពនល ឺ ដូេចនះរពះកប៏នមនបនទូលេទកនុងភពងងឹតរបស់ចិតតេយងេដមបបីេងកតពនលខឺងវញិញ ណថមីមយួែដលជ
ពនលឺរបស់រពះរគីសទ។ េនះជ  អតថនយ័ៃនករេកតជថមី េហយមនែតរពះេទែដលមនអធបិតីភពអចេធវករេនះបន។ 
េហយេនេពលរពះសពវរពះទយ័េធវករេនះ េនះគម នអំណចណកនុងសកលេលកអចបញឈបរ់ទងប់នេឡយ! 

ករបងកបេងកតគឺជកែនលងចបេ់ផតមែដលសមញញ និងចបស់លស់បំផុតសំរបឪ់ពុកមត យបេរងៀនកូនេចរបស់ពួកេគអំពី
ករគងេ់ន និងលកខណៈសមបតតិរបស់រពះ។ ឪពុកមត យគួរសរេសរតេមកង និងអររពះគុណរពះដជ៏រពះអទិករេដយពកយ
សមដយ៉ីងខជ បខ់ជួន េហយបនទ បម់កែសវងរកភពរសេដៀងគន ខងរពលឹងវញិញ ណទងំេនះែដលបនេលកេទបងេនកនុងចំនុច
មុនេនះេដមបបីេរងៀនកូនេចរបស់ពួកេគអំពីដំណឹងលអរបស់រពះេយសូ៊វរគីសទ។ 

កណឌ ជេរចនកនុងរពះគមពរីចបេ់ផតមករបងហ ញអំពីេសចកតីពិតដណឹំងលអេដយេគលលទធៃិនករបងកបេងកត (ឧទហរណ៍
ដូចជ េលកុបបតដ ិ យូ៉ហន រ ៉ូម កូលុ៉ស េហេរពរ)។ េនះគឺជចំនុចទំនកទំ់នងមយួែដលេយងអចមនជមយួេលកិយ
ែដលមនិសគ ល់រពះគមពរីបន។ េនេពលេយងនដំំណឹងលអេទកនចុ់ងបំផុតៃនែផនដីេដមបេីទកនរ់កុមមនុសសែដល
ដំណឹងលអមនិទនេ់ទដល់ េនះចំនុចចបេ់ផតមៃនកររបកសរបស់េយងនឹងជករបងកបេងកត ។ ករេនះកនែ់តពិតេនកនុង
េលកខងលិច េនេពលមនុសសកនតិ់ចេទៗកនុងេលកខងលិចសគ ល់រពះគមពរី។ រពះរជសរដំណឹងលអផទ ល់ កគួ៏រែត
ភជ បយ៉់ងជិតសនិទធជមយួករបងកបេងកតផងែដរ។ 

រពះអទិករបនរបគល់ឲយេយងរគបរ់គងេលែផនដី ដូេចនះេហយេយងរគនែ់តជអនករ៉បរ់ងរទពយសមបតតរិបស់មន កេ់ទៀត 
(គឺរពះអទកិរ)បុ៉េណណ ះ។ េយងគួរែតចតទុ់កែផនដីជសន រពះហសតរបស់រពះវរបិតៃនសថ នសួគរ៌បស់េយងេហយែថរកសវ
េដយកតរីសលញ់។ េយងគួរែតបំេរ  និងករពរែផនដី នវំេទដល់សកដ នុពលេពញេលញរបស់វេនេរកមរពះ េដយមនិ
ថវ យបងគំសន រពះហសតេនះេឡយ។ 

រគីសទបរស័ិទទងំអស់ែដលមនកររតស់េហឲយសិកសវទិយសរសត គួរែតេធវដូេចន ះកនុងនមជអនកថវ យបងគំ
រពះជមច ស់។ ពួកអនកវទិយសរសតគួរែតេមលេឃញករងររបស់ពួកេគជករលតរតដងករអសច រយរបស់រពះដជ៏រពះ
អទកិរ េហយបនទ បម់កពនយល់េសចកតីពិតអសច រយទងំេនះដល់បងបអូនរបុសរសីកនុងរពះរគីសទសំរបេ់គលបំណងថវ យបងគំ 
និងសំរបផ់លរបេយជនម៍នុសសជតិ។ ពួកអនកវទិយសរសតមនិគួរបញឈបក់រេបដជញ ចំេពះេសចកតីពិតរបស់រពះគមពរីេទ 
េនេពលពួកេគរកេឃញេសចកតពិីតថមីៗ េនកនុងសកលេលកែដលរពះបនបេងកត។ 
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រពះគមពរី គឺជករេបកសំែដងដអ៏សច រយ និងចបស់លស់បំផុតអំពីគំនិតរបស់រពះចំេពះមនុសសជត ិ បុ៉ែនតរពះគមពរីផទ ល់
មនិអចរតូវបនយល់េរកពីសន រពះហសតេនជំុវញិេយងបនេនះេឡយ។ រពះគមពរីនិយយមកកនេ់យងជភសរបស់
ពិភពេលកេនះ េរបេសចកតរីសេដៀងគន ែដលេមលេឃញេនកនុងែផនដី និងសកលេលកេដមបបីេរងៀនេយងអំពីេសចកតីពិត
ខងវញិញ ណ។ រពះេយសូ៊វេធវករេនះរល់េពលេហយពីដំេណ រសេមលៀកបំពក ់ េតអនករល់គន ខំខវល់ខវ យេធវអី? ចូររពឹំង
គិតែតពីផក ឈូកេនកនុងបឹង ែដលវដុះជយ៉ងដូចេមតច គឺវមនិេនឿយហតន់ងឹេធវករ ឬរសវរៃវេទ (ម៉ថយ ៦:២៨) ឯ
ខយល់ ចងប់កេ់ទឯណ កេ៏ចះែតបន េហយអនកឮសូរសពទ ែតមនិដឹងជមកពីណ ឬេទឯណេទ អស់អនកណែដលេកត
មក ពីរពះវញិញ ណ េនះកដូ៏េចន ះែដរ (យូ៉ហន ៣:៨) រទងម់នបនទូលពកយេរបៀបរបដូចេនះ េអយេគេទៀត ថ នគរ
សថ នសួគេ៌របៀបដូចជដំែប ែដលរសតីមន កប់នយក មកលយនឹងេមស៣រងវ ល់១ ទល់ែតេមសេនះបនេដរេឡងរគប់
ទងំអស់ (ម៉ថយ ១៣:៣៣)។ 

េដយសរេយងឆលងកតជ់វីតិកនុងពិភពេលកែដលរតូវបណត សេដយអំេពបបេនះ េនះេយងអចងយនឹងេនឿយហត ់
និងបកទឹ់កចិតត។ ទំនុកដំេកង ២៣ និយយថ “ រទងែ់ករពលឹងខញុេំទបងវញិ” (ខ. ៣)។ ជេរឿយៗរពះេធវដូេចនះេដយ
សន រពះហសតរបស់រទងែ់ដលមនអំណចែកេយងជថមីវញិ។ ចូរយកករទសសនធមមជតិជែផនកមយួៃនករេដរជមយួ
រពះរគីសទរបស់អនក។ ចូរេទេឆនរសមុរទេហយេមលសមុរទដធ៏ំ។ ចូរេទបងភនេំហយេមលសតវឥរនទេីហរសំកងំខពស់ពីខយល់
អកសដក៏កេ់កត ។ ចូរេសងចសរេសរែដលមនភននិំងរជលងភនធំំៗ។ ចូរអនុញញ តឲយសន រពះហសតែករពលឹងរបស់អនកជថមី
េទបង។ 

រ ៉ូម ៨ និយយថេសចកតសីងឃមឹរបស់រគសីទបរស័ិទមន កគ់េឺនកនុងកររស់េទបងវញិខងរូបកយ និងសកលេលកផង
ែដរ។ ចូររស់េដយេសចកតីសងឃមឹមុតមឲំយបនែផនដីថមី នងិសថ នសួគថ៌មែីដលនឹងមកដល់។ ចូរេឆះឆលួជមយួវ អធិសឋ ន
ឲយបនវ េហយនិងផសយដំណឹងលអដល់ពួកអនកបតប់ងេ់ដមបេីរៀបចំករមកដល់របស់វ។ 

 

កណំត់កណំត់កណំត់កណំត ់   
១. ខគមពរីេយងែដលរតូវបនដករសងេ់ចញពីរពះគមពរីែខមរបរសុិទធ (១៩៥៤)។ 
២. Richard Dawkins, The Blind Watchmaker (New York: Norton, 1991), 1. 

 


